
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 12170/2014. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2014. október 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló -
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: A végleges dokumentáció elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat az intézményi térítési díjról szóló rendeletek módosítására  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

6. Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2015. évi illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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7. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport  Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

8. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat intézmények részére pénzeszköz átadására. 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ álláshelyeinek 1 fővel történő bővítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz gép beszerzési közbeszerzési eljárás 
lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázat kapcsán Local Agenda 21 elfogadására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Javaslat a „Gyáli Liliom Óvoda felújítása” közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 
 

 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
15. Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos telekalakításra 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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16. Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel fennálló szerződés meghosszabbítása feltételeinek kialakítására és 
a szerződés aláírására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőinek jutalmazására 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

21. Javaslat Közművelődési Díj adományozására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

22. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. november 20.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. október 30-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. október 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2014. január 1-től október 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft  81.742 e Ft               85,29% 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft             827.329 e Ft  76,04% 
 építményadó:   210.000 e Ft             200.516 e Ft  95,48% 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet  október  hónapban egyetlen alkalommal 
sem vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 4.477.085,- Ft a 2014. november 17-ig realizált kamat összege. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Mellékeljük a gördeszka park üzemeltetőjének a létesítmény működéséről szóló beszámolóját. 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. október havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2014. november 18.  
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete 2012. október 25‐én    (Szám: 20449‐2/2012.) és 

2014.05.29.‐én  ( Szám: 6140‐2/2014) hozott határozata alapján a gördeszka park ügyében kívánok 

beszámolni. 

A  park  jelen  állapotában  már  alkalmas  a  gyakorlásra,  de  mivel  még  folynak  rajta  a  befejező 

munkálatok, korlátozott időben tudunk csak lehetőséget biztosítani, az edzésekre .Ezzel együtt az itt 

eltöltött  idő,munka    hatékonyságát mutatja,például  a  gyáli  versenyzőnk,barátunk  :  Szalay Norbert 

legutóbbi eredménye  ,aki   első helyezést ért el a Chill and Ride 7 elnevezésű országos  ,meghívásos 

versenyen.   (http://livetoride.hu/2014/08/10/chill‐and‐ride‐7‐vegeredmeny/) 

Terveink szerint a vállalt határidőn belül, idén megnyitjuk a parkot. 

Megköszönve a polgármester úr és a tisztelt képviselő testület bizalmát és türelmét. 

Gyál  2014.11.18. 

                                                                                    Tisztelettel:Szélesi Erzsébet s.k. 

http://livetoride.hu/2014/08/10/chill-and-ride-7-vegeredmeny/


Esemény megnevezése Esetszám

Illetékes szerv 
értesítése vagy 
intézk. nem ig. Figyelmeztetés  Bírság(db)  Bírság(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók ellenőrzése, 
köztisztasággal kapcsolatos események 4 3 1
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 1 1
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 8 5 3
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 1 1
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 4 1 2 1 20000
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 45 45 1
Irodai munka, ügyfél fogadás 44 44
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 9 9
Gyalogos járőrőzés 44 44
Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 1 1
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 4 4
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 3 1 2
Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes magat.kapcs intézk. 3 3
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 3 3
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 1 1
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése 5 5
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 16 16
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 63 59 4 80000
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 16 16 16
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 10 10
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 4 4
Irodai értekezletek 1 1
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 2 2
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 20 14 4 2 10000
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 35 35
Összesen: 348 db 262 db 96 db 7 110 000 Ft

Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. október havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2014. október hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    2   
2. Falopás tettes nélkül      0   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     0 
4. Kábelégetés       0 
5. Vadgázolás       0 
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       0 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     0 
9. Szemetelés elkövető nélkül     1 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    3 
12. Gyepmester értesítése      1 
13. Vadőr értesítése       1 
14. Tulajdonosok értesítése      0 
15. Ügyintézés                              0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0  
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       0  
22. Tulajdonos feljelentése      0 
23. Figyelmeztetés       7 
24. Elkövetők elmenekülése      0  
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      2 
28. Erdőtisztítás       2 
29. Szárazgallyat szedő emberek     2 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       0 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     6 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 0 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   0 



 
 
 
 
 
 

 
       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2014. október 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
161/2014. (X.30.) sz. határozatával elfogadta. 
 

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

149/2014.(X.20.)      Intézkedést nem igényel. 
150/2014.(X.20.) -tól 
156/2014.(X.20.)-ig  A  Képviselő-testület bizottságainak megválasztott 

tagjai a következő önkormányzati ciklusban a 
határozatoknak megfelelően végzik munkájukat. 

157/2014.(X.20.)  A polgármester illetményének megállapításáról 
szóló testületi határozat a MÁK részére 
megküldésre került. 

158/2014.(X.20.)  Az alpolgármester illetményének megállapításáról 
szóló testületi határozat a MÁK részére 
megküldésre került. 

159/2014.(X.30.)    Intézkedést nem igényel. 
160/2014.(X.30.)    Intézkedést nem igényel. 
161/2014.(X.30.)    Intézkedést nem igényel. 
162/2014.(X.30.)   A népszavazási rendelet szövegében javasolt 

módosítás beépítésre került a rendeletbe. 
163/2014.(X.30.)   A likviditási hitel újrafelvételéhez szükséges 

anyagok a bank részére megküldésre kerültek, a 
bank részéről az ügyintézés folyamatban van. 

164/2014.(X.30.)   A BKK Zrt. az önkormányzat által aláírt 
szerződést elvitte, az általuk aláírt dokumentum 
visszaküldésére várunk. 

165/2014.(X.30.)   A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Gyál 
Város  Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás aláírásra került. 

166/2014.(X.30.)   A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat és 
Gyál Város  Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás aláírásra került. 

167/2014.(X.30.)   A Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadásáról 
szóló testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

168/2014.(X.30.)   A Tátika Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
szóló testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

169/2014.(X.30.)   A Liliom Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
szóló testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

170/2014.(X.30.)  A Tulipán Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
szóló testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

 

 



2 

 

171/2014.(X.30.)-tól 
173/2014.(X.30.)-ig   Az óvodák alapító okiratainak módosításáról szóló 

határozatok megküldésre kerültek az 
intézményekhez, a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel ügyében az intézkedés megtörtént. 

174/2014.(X.30.)-tól   
175/2014.(X.30.)-ig   Az ASP pályázat nyertesével, a BlueField Kft-vel 

a szerződéskötés folyamatban van. 
176/2014.(X.30.)   A GyTH Kft. ügyvezetői állásának betöltésére kiírt 

pályázat 2014. október 31-én Gyál Város hivatalos 
honlapján megjelent. 

177/2014.(X.30.)   A „Liliom óvoda felújítása” tárgyú beruházás 
elfogadott  terve engedélyezésre benyújtásra került. 

178/2014.(X.30.)   A „Liliom óvoda felújítása” tárgyú munkához 
szükséges műszaki ellenőrzés és tervbírálat 
elvégzésére a Volmer Kft-vel a szerződés 
megkötése folyamatban van. 

179/2014.(X.30.)   A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program – 
eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés jóváhagyásra benyújtásra került.  

180/2014.(X.30.)   A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa elnökének akadályoztatása esetére hozott 
testületi határozatot eljuttattuk a 
munkaszervezethez.  

181/2014.(X.30.)   A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
elnökének akadályoztatása esetére hozott testületi 
határozatot eljuttattuk a munkaszervezethez.  

182/2014.(X.30.)   A gyáli 490/4 hrsz-ú Bogáncs köz forgalmi 
rendjének megváltoztatására vonatkozó elutasító 
határozat a kérelmezők részére megküldésre került. 

183/2014.(X.30.)   Lakatos Dezső közgyógyellátási jogosultság 
tárgyában benyújtott fellebbezésének elutasításáról 
a testületi határozat az ügyfél részére megküldésre 
került.  

184/2014.(X.30.)   A Pest Megyei kitüntető díjakra vonatkozó 
képviselő-testületi javaslat továbbításra került Pest 
Megye Közgyűlése részére. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Gyál, 2014. november 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
                                                                                                  - várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
                                                                       megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
                                                                                                  A végleges dokumentáció elfogadása      
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2012. (I.26.) sz. határozatában döntött Gyál Város 
Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felülvizsgálatáról, 
megújításáról. 
 
A megbízott tervező PESTTERV Kft. Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának valamint a Településrendezési 
tervének - Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) – felülvizsgálata és módosítása 
munkaközi önkormányzati egyeztetési tervanyagát elkészítette. 
A Képviselő-testület az egyeztetési tervanyagot a 2013. októberi ülésén, valamint az ezt megelőző összevont bizottsági 
ülésén tárgyalta és a 227/2013.(X.31.)sz. határozatában döntött a kiegészített, módosított tervdokumentáció 
közigazgatási egyeztetésre és partnerségi véleményezésre történő bocsátásáról. 
 
A közigazgatási és partnerségi egyeztetési folyamat során beérkezett észrevételek elfogadásáról a Képviselő-testület az 
55/2014.(IV.24.) sz. határozatával döntött, a tervezet ennek megfelelően került átdolgozásra és az Állami Főépítészhez 
való felterjesztésre. 

  
Gyál Város Településfejlesztési koncepció, valamint Településrendezési eszközei felülvizsgálat és módosítás 
közigazgatási, állami főépítészi és partnerségi egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28-29.§-aiban előírt, a 
Kormányrendelet 38.§ és 40.§ szerint lefolytatott véleményezési, valamint az Önkormányzatunk által 2013. június 28-
án kihirdetett Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak is megfelelő eljárás alapján lezárult, az Állami Főépítész egyetértő 
végső szakmai véleményét  szám alatt 2014.július 17-én kiadta. 
 
Az Állami Főépítész fent hivatkozott végső szakmai véleményében a tervezet elfogadása ellen nem emelt kifogást, a 
Kormányrendelet 40.§ (2) bekezdésének b) pont szerinti külön egyeztetés összehívását nem tartotta szükségesnek, 
írásba foglalt szerkesztési és stilisztikai észrevételei átvezetésre kerültek az előterjesztés anyagában. 
 
Az Állami Főépítész levele és az ott felvetett kérésekre, javaslatokra adott válaszaink az előterjesztés mellékletét 
képezik. Véleményünk szerint az átvezetett módosításokkal a tervben ellentmondás nem maradt fenn, a Főépítész 
elfogadásra nem javasolt egyik (3.2.sz.) észrevétele azonban szavazást igényel az elfogadás előtt. A mellékletben 
részletezett pontban kérjük a tisztelt Képviselő-estület egyetértését. 
 
Egyéb döntést igénylő kérdés a koncepció és a terv előterjesztési anyagával kapcsolatban nem maradt fenn, ezért kérjük  
az előterjesztés elfogadását, a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi formában és sorrendben: 
 
1./ Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) határozattal való elfogadása 
2./ Gyál Város Településszerkezeti Tervének (TSZT) határozattal való elfogadása 
3./ Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) rendelettel való elfogadása. 
 
1.számú Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda „Gyál – TSZT módosítása, új HÉSZ, SZT készítése vonatkozó végső szakmai 
vélemény…” tárgyú, PED/ÁF/158-4/2014 számú végső szakmai véleményében rögzített 3.2.szám alatti észrevétellel, 
javaslattal kapcsolatosan a tervezői válaszban foglaltakkal egyetért, azaz:  
Az észrevétel a HÉSz 85.§., hulladékkezelő telepre vonatkozó szakaszára vonatkozik (az átdolgozás után az 
előterjesztési anyagban: 83.§*): a későbbiekben, a hulladékgazdálkodással foglalkozó önkormányzati rendelet soron 
következő módosítása esetén megfontolható a *HÉSz 83.§ előírásainak átemelése. 
Határidő:  2014. november 28. 
Felelős:   Polgármester  



 
2.számú Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Településfejlesztési Koncepcióját, a 
határozat mellékletét képező „Gyál Településfejlesztési Koncepció: Gyál településrendezési tervének módosítását 
megalapozó városfejlesztési koncepciója” dokumentumban foglaltaknak megfelelően. 
 
Határidő:  2014. november 28. 
Felelős:   Polgármester  
 
3.számú Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 173/2009. (IX.10.) sz. önkormányzati 
határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Tervét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – módosítja a TSZT-2009 jelű (M=1:10.000 
méretarányú) Településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) valamint az M-1. jelű mellékletében rögzített 
Településszerkezeti tervről szóló melléklet szerinti leírását, az OTÉK 2013. január 1-én hatályos állapota alapján, 
valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével, az alábbiaknak megfelelően: 
 
1. a Településszerkezeti terv hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási területére kiterjed,  
 
2. a településszerkezeti tervi módosítások tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása Településszerkezeti 
tervlapon jelöltek szerint;  
 
3. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre szánt fejlesztési területek 
változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
 
4. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre nem szánt fejlesztési területek 
változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
 
5. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a 2012. évi TRT módosítás területi mérlege: az 
M-1 melléklet 2.2.sz. táblázata szerint.  
 
6. Biológiai aktivitásérték kompenzáció:  
a biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a tervmódosítás műleírásában 
kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, ezért a törvényi előírásnak megfelel, kompenzációt nem igényel. 
 
A határozati javaslat melléklete: Gyál Város Település Szerkezeti Terve 
 
 
Határidő:  2015. január 01. 
Felelős:   Polgármester  
 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság                                           
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2014. október 31. 
      
 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     Polgármester 
 
 



 
 
Mellékletek: 

‐ az Állami Főépítész  szám alatt 2014.július 17-én kiadott végső szakmai véleménye 
‐ az Állami Főépítész végső szakmai véleményére adott válaszok 
‐ Gyál Településfejlesztési Koncepció: Gyál településrendezési tervének módosítását megalapozó 

városfejlesztési koncepciója 
‐ Gyál Város Településszerkezeti Terve 
‐ Gyál Város Helyi Építési Szabályzata 
‐ Gyál Város Szabályozási Terve: átnézeti térkép 
‐ Gyál Város Szabályozási Terve: szabályozási tervlapok  
‐ Képviselő-testületi határozatok 2013-2014 
‐ Véleményezések  
‐ Alátámasztó munkarészek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 … / 2014. (…) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról  

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésében rögzített feladatkörében, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2013. január 01-én hatályos állapota alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
ELSŐ RÉSZ 

 
I.  FEJEZET 

A RENDELET ALKALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
 

1. A rendeletben alkalmazott fogalmak 
1. § 

E rendelet alkalmazásában:  
1. szintterületi mutató: az építési telken elhelyezhető épületek összes szintterületének és az 

építési telek területének viszonyszáma.  
2. jelentős forgalomkeltő létesítmény: amelynél az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított 

parkolók száma több mint 20 gépkocsi. 
3. épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel 

részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott 
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, 
illetve tárolás céljából. 

4. építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 
szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, 
beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

5. épületmagasság: a megengedett beépítési magasság épületmagasság alkalmazásával a 
magasabb rendű jogszabály figyelembevételével történik. Mely szerint az épületmagasság 
megállapítása során: 

6. Az egyes homlokzati felületek magasságát az adott felületi síknak (vagy íves felületnek) 
a) a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő épületkontúrt kitöltő 
legfelső építményszintje záró szerkezete felső síkjának metszésvonala vagy 
érintővonala, és 
b) a rendezett tereppel való metszésvonala 

közötti magassággal kell meghatározni; 
7. tanyaudvar: e rendelet tekintetében a tanyaudvar (területe) a mező-és erdőgazdasági 

területek övezeteinek beépítés céljából művelés alól kivett része, (alrészlet) amelyen 
épületek, építmények helyezhetők el az övezeti előírásokban meghatározott rendeltetéssel, 
beépítési %-kal és egyéb paraméterekkel. A tanyaudvar épületek, építmények által el nem 
foglalt része meghatározott arányban zöldfelületként és részben burkolt udvarként 
alakítható ki. A tanyaudvar területét szabályozási terv alapján kell kijelölni. 

8. technológiai szennyezettségű vizek: e rendelet tekintetében ilyennek tekintendők a 
kommunális szennyvizek paramétereitől eltérő, gazdasági – ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, vagy mező- és erdőgazdasági, és közüzemi tevékenység, technológia által 



szennyezett vizek, amelyek ártalmatlanítása a kommunális szennyvíztisztításhoz képest 
többlet tevékenységet (technológiát) igényelnek (előtisztítás, stb.). 
 

2. Belterületbe vonás 
2. § 

(1) A Belterületbe vonás feltételei: 
a.) településrendezési szerződés keretében határozandók meg 
b.) a beépítésre szánt területek esetén a közterületek a magasabb rendű jogszabályok szerinti 

alakíthatók ki 
 

3. Szabályozási tervlap 
3. § 

(1) A HÉSZ mellékletét képező SZT jelű Szabályozási tervlap 27 db A3-as szelvényből áll.  
(2) A szabályozás alapelemei:  

a.) tervezett szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 
b.) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa, 

(3) Más magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek: 
a.) védőterületek, védőtávolságok, védősávok, 
b.) nyilvántartott régészeti lelőhely határa, 
c.) országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, 
d.) természetvédelmi területek. 

 
 

II.  FEJEZET 
KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
4. Általános közlekedési előírások 

4. § 
(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak (KÖ), a vasúti területek (VÁ) 

a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. 
(2) A város területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási tervek 

szerint kell kialakítani. 
(3)  Gyál meglévő és tervezett beépítésre szánt területén csak közforgalom elől el nem zárt (magán) 

út létesíthető. 
(4) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek 

létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, 
illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető. 

(5) Az utak tervezési osztályba sorolása: 
a.) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:  

Utak megnevezése 
Övezeti 

jele 
Tervezési osztályba 

sorolása Megjegyzés 

Autópályák    

M5 autópálya K-M5 K.I.  

M0 autópálya K-M0 K.I.  

Országos mellékutak    

4601 j. ök. út – külterületi 
szakasza 

K-4601 K.V.  

4601 j. ök. út – belterületi 
szakasza 

K-4601 B.IV.b.  

4602 j. ök. út – külterületi K-4602 K.V.  



szakasza 

4602 j. ök. út – belterületi 
szakasza 

K-4602 B.IV.c. az agglomerációs út* megépülése után, 
addig B.IV.b. 

*Tervezett agglomerációs út K-AGGL K.V.  

Egyéb utak    

gyűjtőutak K-GY B.V.c.  

kiszolgáló (lakó) utak  B.VI.d.  

Némediszőlő kiszolgáló útjai  K.VIII:B., 
B.VI.d-B.  

 
b.) A település magánútjainak tervezési osztályba sorolása: 
„A” jelű 
kiszolgáló út 

Bem József utca és Gyáli-patak közötti területen  B.V.c. 
 

 

Egyéb 
kiszolgáló 
utak 

Bem József utca és Gyáli-patak közötti területen 
 
Gyál, Széchenyi utca – Károlyi Mihály utca – 
Arany János 
utca – József Attila utca által határolt területen 
 
Bem József utca és Gyáli-patak közötti területen és 
Gyál- Mátyás király u. - Vak Bottyán u. - Ibolya u. 
- vasút közötti területen 
 
Bem József utca és Gyáli-patak közötti területen, 
valamint a Jálics – holdas (Móricz Zs. U – Puskás 
u. menti tömb) területén 

 B.VI.d. 
 
 
 
K.VIII.B., 
B.VI.d-B. 
 
 
 
B.VI.d. 
 
 
 
B.VI.d. 

minimális szélesség: 
18 m 
 
 
 
közforgalom számára 
megnyitott magánút 
 
 
 
 
 

 
(6) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén a közlekedési területek 

védősávja a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásainak megfelelően használható fel. 
A védőterületek értékei az úttengelytől mérve: 
a.) Az M0 és M5 nyomvonala mentén 100-100 m. 
b.) Egyéb országos közutak, agglomerációs út külterületi szakasza mentén 50-50 m. 
c.) Az országos közforgalmú vasútvonal mentén a szélső vágányoktól 50-50 m széles 

védősávot kell biztosítani, amelyen belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt 
feltételek szerint helyezhető el. 

 
5. Általános zöldfelületi előírások 

5. § 
(1) Az építési telkek területének megadott legkisebb zöldfelületi arányát aktív zöldfelületként kell 

kialakítani (gyepesítés, fásítás). Az aktív zöldfelület számításakor burkolattal kombinált 
gyepfelületek a külön jogszabályban meghatározott mértékben vehetők figyelembe. 

(2) A gazdasági területek építési övezeteiben az előírt kialakítandó zöldfelület minden 20 m2-e 
után legalább egy fa ültetése kötelező. 

(3) Az M0 autópálya melletti gazdasági területek építési övezeteiben az előkertek min. 10 m-es 
mélységben, legalább 90%-os fedettséggel zöldfelületként alakítandók ki. Az előkertek 
telekhatár menti 5 m-es sávján belül legalább egy, cserjesávval kombinált fasor ültetése 
kötelező. 

(4) A gazdasági területek Gyáli patak menti területrészén a patak terhelésének megakadályozása 
érdekében, a meder mellett min. 30 m széles, a táji- és természeti adottságoknak megfelelő, 
őshonos fa- és cserjefajokkal betelepített többszintes védő-zöldsávot kell kialakítani, amelyben 



épület, építmény, burkolt felület – kerítés, oszlop, aknafedlap, közműszekrény kivételével - 
nem helyezhető el. 

(5) A település belterületén nyárfélék közül csak klónozott, vegetatív szaporítású, porzós 
egyedeket szabad telepíteni. A "szemetelő termésű" fafajták telepítése tilos. 

(6) A gépjárműparkolók fásításáról rendelkező külön jogszabály előírásait a telken belüli 
parkolókra is alkalmazni kell. 

(7) A közúti és vasúti közlekedési területek zöldfelületi rendezését kertépítészeti-fásítási tervek 
alapján el kell végezni, a hiányzó utcafásítás legalább egyoldali fasor telepítésével pótlandó. 

 
 

III.  FEJEZET 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 
 

6. Művi értékek védelmének általános előírásai 
6. § 

(1) A helyi védettséggel érintett telkek, építmények esetén a külön vonatkozó önkormányzati 
rendelet állapít meg rendelkezéseket és követelményeket. 

 
7. Helyi területi védelem előírásai  

7. § 
(1) A helyi területi védelemmel érintett területen a jellegzetes történeti településkép és utcakép 

megőrzése érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén 
illeszkedni kell a terület hagyományos beépítési és építészeti karakteréhez.  

(2) Az illeszkedés biztosítása érdekében a védett területen történő változtatás során figyelembe kell 
venni a történeti telekosztást, beépítési módot és különösen az alábbi építészeti elemek 
hagyományos kialakítási rendjét: 
a.) a párkány magassága, kiülése, folyamatossága, 
b.) a tetőidom forma, a tető hajlásszöge, 
c.) a tetőfelépítmények jellege, aránya, 
d.) a homlokzat plasztikája, architektúrája, 
e.) a tömegképzés jellege, 
f.) a nyílások arányrendszere, a teljes homlokzatfelülethez viszonyított aránya, 
g.) az anyaghasználat (homlokzatképzés, héjazat, kerítés, nyílászárók), 
h.) az utcai kerítések megoldása. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a védett területet 
érintő bármilyen változtatás esetén – a területre érvényes övezeti szabályozás mellett – a (2) 
bekezdésben foglalt szempontrendszert is alkalmazni kell. 

 
8. Régészeti lelőhelyek védelme 

8. § 
(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT jelű 

szabályozási tervlap tartalmazza. 
(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló- törvény és a 

hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 
 
 

IV.  FEJEZET 
A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 
9. A természeti értékvédelem általános előírásai 

9. § 
(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 

elhelyezését, méretét, formáját és rendeltetését, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási 



útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell meghatározni, 
hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 

(2) Az ex lege védett területek nem építhetők be és nem burkolhatók le. Az ex lege védett 
területekkel közvetlenül határos területeken, legalább 10 m-es mélységben, továbbá a természeti 
területeken és az egyedi tájértékek területén bármilyen területhasználati változás, valamint 
épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak a 
természeti érték károsítása és zavarása nélkül és az illetékes természetvédelmi kezelő 
hozzájárulásával végezhető. 

(3) Helyi védettségű természeti területen bármilyen építési tevékenység, valamint épületek, 
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak az Önkormányzat 
hozzájárulásával, valamint a helyi természetvédelmi rendeletben és a kezelési tervben foglaltak 
figyelembe vételével a vonatkozó helyi jogszabálynak megfelelően, a természeti érték 
károsítása és zavarása nélkül végezhető. A belterületen lévő 4380/3 és 4856/6 hrsz. erdőterület 
helyi védettségét fenn kell tartani.  

(4) Az ex lege védett területek mellett és az országos ökológia hálózathoz tartozó - Gyáli patak 
menti - ökológiai folyosó területek mellett legalább 10 m széles ökológia védősáv kijelölése 
szükséges. A védősáv nem burkolható és nem építhető be, területe kizárólag őshonos 
növényfajok telepítésére, illetve fenntartására használható fel. 

 
 

V.  FEJEZET 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
10. A települési környezet védelmének általános előírásai 

10. § 
(1) Új területhasználat, rendeltetés esetén a létesítés feltétele a környezeti adottságok, továbbá a 

változással várható környezeti hatások vizsgálatának elvégzése és e vizsgálatok értékelésének 
dokumentálása, a magasabb rendű jogszabályban előírt módon. 

(2) Hatásvizsgálat köteles beruházás esetén a (magasabb rendű jogszabályban előírt) dokumentációt 
be kell nyújtani legkésőbb az építés iránti kérelem beadásáig. 

(3) A tervezett belterületi határtól mért 1000 m-es védőtávolságon belül (kivéve, ha az illetékes 
szakhatóság az adott objektumnál ennél kisebb védőtávolságot határozott meg) települési 
környezetet zavaró, szennyező tevékenység nem folytatható.  

(4) Településközpont vegyes és lakóterülettel határos gazdasági terület telkein a lakóterületi 
normatíváknak megfelelő környezeti határértékek érvényesítése szükséges. 

(5) A kereskedelmi – szolgáltató gazdasági (Gksz) területeken környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenység nem folytatható, ehhez szükséges létesítmény nem építhető. 

 
11. A föld védelmének általános előírásai 

11. § 
(1) A defláció elleni védelem érdekében az 5 hektárt meghaladó mezőgazdasági területeken a 

terület minimum 3%-án védőfásítást kell kialakítani az uralkodó szélirányra merőlegesen. 
(2) A belterületi határtól mért 100 m-es sávon belül található mezőgazdasági területeken a 

lakóterületek védelme a deflációs porkeletkezés ellen a terület minimum 5%-án védőfásítással 
rendelkező védőzöld sávokat kell kialakítani. 

 
12. A vizek védelmének előírásai 

12. § 
(1) A település csatornázatlan ingatlanjait a szennyvíz-elvezető hálózat kiépítését követően 

legkésőbb 90 napon belül rá kell kötni a szennyvíz-elvezető hálózatra. 
(2) A szennyezett felszíni vizek csak megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után 

engedhetők a befogadóba.  
 

13. Az élővilág és az élőhelyek védelme, tájvédelem 



13. § 
(1) A mezőgazdasági területek extenzívebb művelési ágai (nádas, gyep) intenzívebb művelési 

ágakká nem változtathatók, lápos, mocsaras, vízmosásos, kopáros területek művelésbe nem 
vonhatók. 

(2) Védőzöld sávok, véderdősávok telepítésénél több-szintű növényállományt kell kialakítani.  
A telepítéshez egyrészt a tájra jellemző őshonos, másrészt gyorsan-növő és nagy tűrőképességű 
fa- és cserjefajok használhatók. 

(3) A táj tagolását, a zavaró tájelemek takarását és egyéb védelmi rendeltetést is betöltő fasorok, 
zöldsávok fenntartását, valamint új beépítéseknél a tájfásítások létesítését biztosítani kell. 
 

14. Levegőtisztaság-védelem 
14. § 

(1) A település közigazgatási területén a levegőtisztaság-védelmi besorolásnak megfelelően, kell 
érvényesíteni a kibocsátási határértékek betartását az új létesítmények elhelyezésénél, és 
figyelembe kell venni az átszellőzés szempontjait. 

(2) A belterületi zöldfelületi rendszerhez tartozó, valamint a (potenciálisan) levegőszennyező 
létesítmények (utak, bányák, ipari üzemek, stb.) – különösen az M0 és M5 autópálya - 
környezetében tervezett védelmi célú zöldfelületek fajösszetételét és szerkezetét 
levegőtisztaság-védelmi szempontból is hatékony módon kell kialakítani. 

 
15. Zaj és rezgés elleni védelem 

15. § 
(1) Zajvédelem szempontjából a település közigazgatási területe a „védett” kategóriába tartozik és 

az ennek megfelelő, magasabbrendű jogszabályban előírt határértékeknek kell érvényt szerezni. 
(2) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, 

telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni és 
üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési 
(immissziós és emissziós) határértékeket ne haladja meg. 

(3) A zajforrások, utak környezetében – különösen az M0 és M5 autópálya mentén - telepítendő 
védelmi célú zöldfelületek szerkezetét zajvédelmi szempontból is hatékony szerkezettel és 
fajösszetétellel kell eltelepíteni. 

(4) A kertvárosias lakóterületeken és településközpont vegyes területeken a közlekedési eredetű zaj- 
és rezgésterhelés ellen védendő épület (pl. lakóépület) a vonatkozó magasabb rendű jogszabályi 
előírásoknak megfelelően helyezhető el. 

 
 

VI.  FEJEZET 
EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

 
16. Telekalakítás 

16. § 
(1) A település területén nyúlványos telek nem alakítható ki, kivéve a kertvárosias lakóterületen 

azokban a tömbökben, amelyekben a meglévő telekstruktúra több nyúlványos telket tartalmaz 
és a telekalakítás során kialakuló ingatlanok paraméterei az övezeti előírásoknak megfelelnek.  

(2) Telekalakítással, telekhatár-rendezéssel oldalhatáron álló beépítésnél 14,0 m-nél, szabadon-álló 
beépítésnél 16,0 m-nél keskenyebb telek nem hozható létre. 

(3) Belterületen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút, 
közhasználat céljára átadott területként és a közterületre vonatkozó rendelkezések szerint kerül 
kialakításra. 

(4) A telekalakítás és a belterületbe vonás kezdeményezője, valamint Önkormányzat – a helyi 
építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek megfelelően, a telekalakítás miatt szükséges 
mértékig – utak és közművek létesítésére vagy a létesítés költségeinek viselésére, 
Településrendezési szerződés keretében megállapodhatnak a magasabbrendű jogszabályok 
szerint. 



 
 

VII.  FEJEZET 
KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI 

 
17. Közművekre vonatkozó általános előírások 

17. § 
(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag a magasabbrendű 

jogszabályok előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe 
kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 
mindennemű tevékenység a vonatkozó jogszabályok szerint végezhető. 

(2) A meglévő és a tervezett közcélú, közösségi vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 
energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és 
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára elsődlegesen 
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ha erre nincs lehetőség, - és azt egyéb 
ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi 
bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan 
telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. 

(3) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, 
rendeltetést vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint 
alatt. 

(4) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és 
takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél 
mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban 
várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt 
nem szabad elépíteni. 

(5) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenésre, 
esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

(6) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

 
18. Vízellátás 

18. § 
(1) A vízvezetékek védőtávolság igénye a vonatkozó magasabbrendű jogszabályban az rögzített 

előírás szerint biztosítandó.  
(2) Gyál kistérségi vízmű vízbázisának hidrogeológiai védőterületén a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló vonatkozó 
magasabbrendű jogszabály előírásai szerint kell eljárni. 
 

19. Csatornázás 
19. § 

(1) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 
a.) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település 

egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre - sem lehetséges. 
b.) A nyílt árkokba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz 

bevezetéseket meg kell szüntetni. 
c.) A település gazdasági területeinek kialakítása során a szennyvízcsatornára való csatlakozást 

biztosítani kell. 
d.) A beépítésre szánt- közcsatorna hálózattal rendelkező- területen új épületet csak a 

közcsatorna hálózatra való csatlakozással lehet építeni. 
e.) Beépített csatornázatlan területeken a szennyvízcsatornázás megvalósításáig, a egyedi 

közműpótló kisberendezések vagy műtárgyak építhetők.  
(2) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a 

szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani.  



(3) A beépítésre szánt még nem csatornázott területén új beépítést, beruházást megvalósítani csak 
akkor lehet, ha a telkeken létesítendő építményekből a szennyvíz veszélymentesen, a környezet 
károsítása nélkül kivezethetők és a közcsatorna hálózat továbbépítésével a közcsatorna-
hálózatra rácsatlakozik. 

(4) A beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket saját telken 
felépítendő szennyvíztisztító kisberendezésben akkor lehet megtisztítani, ha a tisztított 
szennyvizek a megfelelő befogadóba bevezethetők. 

(5) Közműpótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő 
(paraméterű és kiépítettségű) közvetlen úthálózati kapcsolat biztosított. 
 

20. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
20. § 

(1) Karbantartás, illetve belvíz védekezés számára 
a.) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített 

helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon 
legalább 1 m, 

b.) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partéleitől 5 m szélességű sávot szabadon 
kell hagyni. 

(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű (akár zárt csatornás, akár nyílt - burkolt, 
burkolatlan- árok) vízelvezetést kell kiépíteni úgy, hogy: 
a.) A meglévő nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer és elszikkasztás fenntartható. 
b.) csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. 
 

21. Földgázellátás 
21. § 

(1) A települést érintő nagyközép-, és középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági 
övezetét - (nagynyomású vezeték esetén 23-23 m, nagyközép-nyomású vezeték esetén 5-5-m, 
középnyomásnál 3-3 m) – szabadon kell hagyni. Olyan építési tevékenység, amely a biztonsági 
övezet területének igénybe vételével folytatható, a vonatkozó előírások figyelembevételével 
lehetséges. 

(2) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók elhelyezése a vonatkozó magasabbrendű 
jogszabály szerint végezhető. Az épület falán vagy falába süllyesztve történő elhelyezés esetén 
az utcai homlokzatra történő elhelyezés lehetőség szerint kerülendő. 

(3) A termékvezetékek védőövezeten belüli beépíthetőség feltételeit a vonatkozó jogszabály 
tartalmazza, melyet be kell tartani. 

(4) Termékvezetékek védőtávolsága: DN 400 mm-es Barátság I.: 10-10 m, DN 600 mm-es 
Barátság II.: 18-18 m, DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: 13-13 m, Százhalombatta - 
Ferihegy: 7-7 m, melyeket a szabályozási terv ábrázol. 

 
22. Villamosenergia-ellátás 

22. § 
(1) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója 

során csak energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el. 
(2) A föld feletti villamos vezetékek biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, 

nyugalomban lévő vezetőtől kifelé mérten  
-120 kV-on   13,0 -13,0 m 
- 20 kV-on  belterületen 2,5 -  2,5 m, 
- 20 kV-on  külterületen 5,0 - 5,0 m, 

melyet a szabályozási terv ábrázol. 
 

23. Hírközlés 
23. § 



(1) A város közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni, ill. meglévő hálózat 
rekonstrukcióját elvégezni a 18.§ (3) bekezdése szerint elsődlegesen térszín alatti, illetve 
indokolt esetben légkábeles - kisfeszültségű és közvilágítási, kábel TV - hálózatokkal egy 
tartószerkezeten történő - elhelyezéssel szabad.  

(2) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozás betartandó. 
(3) A hírközlési, vezeték nélküli (rádiótelefon) létesítmények elhelyezésének lehetőségeit és 

feltételeit a vonatkozó magasabbrendű jogszabályok szabályozzák. 
 
 

VIII.  FEJEZET 
ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
24. Általános építési előírások  

24. § 
(1) Feltöltött területek beépítésének feltétele - a magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével 

- részletes talajmechanikai jelentés és környezetföldtani viszonyokat bemutató 
talajszennyezettség és talajgáz mérését igazoló dokumentáció készítése. 

(2) Az építési övezetekben terepszint alatti építmények maximum egy szint mélységig, a 
talajmechanikai adottságoknak megfelelően, a magasabbrendű jogszabályok szerint 
létesíthetők. 

(3) Lakó és Vegyes övezet telkein terepszint alatti és feletti gépkocsi tároló elhelyezése és 
helybiztosítása az alábbiakban felsoroltak szerint lehetséges a magasabbrendű jogszabály 
járművek elhelyezésének szabályait figyelembe véve: 

a.) Fő irányelv, hogy az adott övezetben meghatározott fő rendeltetési egység épülettömegén 
belül rendeltetési egységenként minimum 1 db személygépkocsi tárolót kell elhelyezni 

b.) Amennyiben az a) pontban meghatározott személygépkocsi tároló elhelyezése a 
főrendeltetési egységben nem kerül sor, - a legnagyobb beépítési lehetőséget figyelembe 
véve az építési helyen belül az övezeti előírások betartásával- rendeltetési egységenként 
minimum 30m2 beépíthető területet kell biztosítani személygépkocsi tároló és egyéb 
kiegészítő rendeltetésű épület számára. 

c.) Az építési övezetek beépítési számításánál rendeltetési egységenként 30 m2-t figyelembe 
kell venni. 

(4) Gazdasági és Településközponti vegyes övezetek területén- kivéve a Vt-9 övezetet- 
bruttó 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt 
meghaladó méretre nem bővíthető. 

(5) Telkeken áthaladó vezetékek védőtávolságain belül, valamint a telkek területét érintő 
védőtávolságokon belül építmény nem helyezhető el. 

(6) Antenna és egyéb gépészeti berendezés az utcai homlokzaton nem helyezhető el. 
(7)  Beépítésre szánt területek saroktelkei közterületi határain épített kerítésének, az utcai 

kerítésvonalak metszéspontjától mért, minimum 10-10 m-es szakaszaira eső kerítés, a 
legfeljebb 50 cm magas lábazaton kívüli részét teljesen áttörten (átláthatóan), egybefüggő 
tömör felület nélkül kell kialakítani. 

 
 

IX.  FEJEZET 
KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT 

ELÉGSÉGES VÉDELMI SZINT KÖVETELMÉNYEI 
 

25. § 
(1) A település külön előírásban meghatározott katasztrófa védelmi besorolásának megfelelő 

tartalommal elkészített katasztrófa elhárítási - védelmi terv előírásait együttesen kell 
alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és 
robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal. 

(2) A veszélyességi övezet határát a szabályozási terv ábrázolja. 



 
 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

X.  FEJEZET 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

 
25. A lakóterületek övezeteinek (L) általános előírásai 

26. § 
(1) Az övezetben a helyi lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó 

rendeltetés csak lakórendeltetéssel vegyesen, a szintterület- az összes építményszint bruttó 
alapterülete- 33%-án létesíthető. 

(2) Lakóterületen 10,0 m-nél kisebb szélességű telek nem építhető be. 
(3) Az építési telken az építési helyet az egyes övezetek táblázataiban megadott elő-, oldal- és 

hátsókert méretei szerint kell meghatározni, a magasabb rendű jogszabályok előírásainak 
betartása mellett. 

(4) Az előkert mérete, ha a kialakult állapot indokolja az egyes építési övezetekben megadott 
értéktől az alábbiak szerint eltérhet: 

a.) 3 méter 
b.) előkert nélküli  

(5) Ha a kialakult telekmélység kisebb, mint 20 m, akkor az utcaképi illeszkedésnek megfelelően 
az előkert mérete 5 méterről 3 méterre csökkenhet, és a hátsókert minimum 3 méterre 
csökkenhet. 

(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásainak 
betartása mellett, amennyiben a telek utcafronti szélessége kisebb, mint 12 m. 

(7) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet nem az oldalhatárra, hanem attól 1,0 m 
távolságra kell elhelyezni. Amennyiben, az ingatlan méretei megengedik az épület ugyanezen 
oldalhatárától 3m-re is elhelyezhető. Az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé nem 
nyúlhat.  

(8) A hátsókertben a kötelező oldalkert megtartásával a hátsó telekhatártól 3,00 m távolságon kívül 
lakóépület kiegészítő rendeltetését ellátó valamennyi melléképítmény, mosókonyha, nyári 
konyha, gépkocsi és egyéb tároló épület elhelyezhető.  

(9) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó 
telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el: 

a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény 

(10) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen kívül is- 
elhelyezhetők: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 hasznos 

alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény 

(11) Az övezetben az állattartási épületek – a falusias lakóterület kivételével – nem helyezhetők el. 
(12) Két vagy többlakásos lakóépületek építése esetén a lakásokat elválasztó épületszerkezetek 

hangszigetelési követelményeit biztosítani kell.  
 

26. A kisvárosias lakóterületek övezeteinek (Lk) részletes előírásai 
27. § 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül  
a.) kereskedelmi, szolgáltató,  
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 



c.) kulturális, közösségi szórakoztató 
d.) szállás jellegű 
e.) igazgatási, iroda 
f.) sport 

(2) Az Lk-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(3) Az övezet területén legfeljebb tizenkét lakásos lakóépület építhető. 
 

27. A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai 
28. § 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül  
a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c.) kulturális, 
d.) sport 
e.) szállás jellegű 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) A kertvárosias lakóövezetben telkenként legfeljebb három épület helyezhető el az alábbiak 

szerint. 
a.) 550 teleknégyzetméterig 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 kiegészítő 

rendeltetésű épület,  
b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 2 lakás lehet ) és egy 

kiegészítő rendeltetésű épület 
c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén vagy 

ca.) egy legfeljebb kétlakásos lakóépület és egy kiegészítő rendeltetésű épület vagy 
cb.) 2 egylakásos lakóépület és egy kiegészítő rendeltetésű épület 

helyezhető el. 
(3) A magastetős építmények tetőhajlásszöge: 15-50° között lehet.  
(4) Kertvárosias lakóövezet területén, utcafronton tömör kerítés legfeljebb 2 m-es magassággal 

létesíthető. 
 

28. A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) részletes előírásai 
29. § 

(1) Az Lke-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 550 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 



j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. 
 

30. § 
(1) Az Lke-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 720 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. 
 

31. § 
(1) Az Lke-3 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
 
 

32. § 
(1) Az Lke-4 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: ikres 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
 



33. § 
(1) Az Lke-5 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): --- 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
 

29. A falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) általános előírásai 
34. § 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül: 
a.) lakó,(legfeljebb kétlakásos) 
b.) mező és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági 

tevékenységi célú 
c.) kereskedelmi, szolgáltató,  
d.) szállás jellegű 
e.) igazgatási, iroda 
f.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
g.) kulturális,közösségi szórakoztató 
h.) sport célú 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) Az övezet telkein lakó rendeltetéstől eltérő épület kizárólag lakórendeltetéssel együtt 

helyezhető el. 
(3) A falusias lakóövezetben telkenként legfeljebb három épület helyezhető el az alábbiak szerint. 

a.) 550 teleknégyzetméterig, 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 kiegészítő 
rendeltetésű épület,  

b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 2 lakás lehet) és egy 
kiegészítő rendeltetésű épület 

c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén, vagy 
ca.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület, és egy kiegészítő rendeltetésű épület vagy 
cb.) 2 egylakásos lakóépület, és egy kiegészítő rendeltetésű épület 
helyezhető el. 

(4) Az övezetben csak magastetős építmények létesíthetők, melyek tetőhajlásszöge: 15-50° között 
lehet. 
 

30. A falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) részletes előírásai 
35. § 

(1) Az Lf-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 



i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
36. § 

(1) Az Lf-2 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 800 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
31. A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai 

37. § 
(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül-: 

a.) igazgatási, iroda 
b.) kereskedelmi, szolgáltató, szállás 
c.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 

szórakoztató 
d.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e.) kulturális, közösségi szórakoztató 
f.) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó 

telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el, amennyiben az övezeti előírás ettől 
eltérően nem rendelkezik: 

a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen kívül is- 
elhelyezhetők: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 hasznos 

alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény, 

(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet nem az oldalhatárra, hanem attól 1,0 m 
távolságra kell elhelyezni. Amennyiben, az ingatlan méretei megengedik az épület ugyanezen 
oldalhatárától 3m-re is elhelyezhető. Az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé nem 
nyúlhat.  

(5) Az övezet területén telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el. 
(6) A nem lakó rendeltetésű településközponti vegyes területek előkertje nem keríthető le, ahol a 

kialakult állapotot figyelembe véve ez lehetséges. Ezen a területen parkolás céljára helyet kell 
biztosítani, amennyiben az övezeti előírás ettől eltérően nem rendelkezik. 



(7) Településközpont övezet területén legfeljebb 2,0 m magas áttört kerítéssel keríthető le. A 
lábazat a magasság maximum 30%-a lehet. A lábazat feletti szerkezetnek minimum 70%-os 
áttörtségűnek kell lennie. 

(8) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
 

32. A településközpont vegyes területek (Vt) építési övezeteinek részletes előírásai 
38. § 

(1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

39. § 
(1) A Vt-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 2,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,5 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakó rendeltetésű épületek elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók 
be: 
a.) beépítés legnagyobb megengedett mértéke: 30 % 
b.) szintterületi mutató legnagyobb megengedett mértéke:0,8 
c.) zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % 
d.) oldalkert legkisebb mértéke: 5,0 m 
e.) a legnagyobb megengedett építménymagasság: 5,5 m. 

(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett önálló 
épületbe is elhelyezhetők. 

 
40. § 

(1) A Vt-3 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 25 
h.) Szintterületi mutató: 1,4 



i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): --- 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 0,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók 
be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének az összes építményszint bruttó 

alapterületének legfeljebb 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el, 
b.) ha a kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az újjáépítésnél a 

kialakult eltérő rendeltetés mértéke tartható. 
c.)  Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 

önálló épületbe is elhelyezhetők. 
 

41. § 
(1) A Vt-4 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett önálló 
épületbe is elhelyezhetők. 
 

42. § 
(1) A Vt-5 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók 
be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének legfeljebb az összes építményszint bruttó 

alapterületének 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el,  
b.) ha a kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az újjáépítésnél a 

kialakult eltérő rendeltetés mértéke tartható. 
(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett önálló 

épületbe is elhelyezhetők. 
 

43. § 



(1) A Vt-6 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m): 3,0 
h.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
i.) Szintterületi mutató: 0,8 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): - 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 0 
m.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett önálló 
épületbe is elhelyezhetők. 

 
 

44. § 
(1) A Vt-7 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók 
be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének legfeljebb az összes építményszint bruttó 

alapterületének 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el, 
b.) ha kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az újjáépítésnél a 

kialakult eltérő rendeltetés mértéke tartható. 
(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett önálló 

épületbe is elhelyezhetők. 
 

45. § 
(1) A Vt-8 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 



l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
 

46. § 
(1) A Vt-9 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 20 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 5,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezet telkein elhelyezhető épületek homlokzatának anyaghasználata során törekedni 
kell a természetes anyagok alkalmazására. 

(3) Az építési övezet épületeinek homlokzatát tagoltan kell kialakítani. 
(4) Az övezetben alábbiak nem helyezhetők el: 

a.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb 
közösségi szórakoztató- 

b.) lakó- 
c.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális - 
d.) sport - 
e.) szállás - 

épület. 
 

47. § 
(1) A Vt-10 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 20 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezetben melléképület nem építhető. 
(3) Az övezetben a fő rendeltetési egységet kiegészítő rendeltetések a főépületben helyezhetők el. 
(4) Az övezetben elhelyezhető épületek száma az alábbi: 

a.) 3000 m2 területnagyságnál kisebb telken legfeljebb 2 épület, 
b.) 3000 m2 feletti területnagyságú telken legfeljebb 3 épület. 

(5) Az övezetben elhelyezhető lakások száma az alábbi:  
a.) 1000 m2 telken legfeljebb 4 lakás,  
b.) 1000 m2 területnagyság feletti telken, a  
c.) pontban meghatározottakon túl 500 telek-négyzetméterenként, további 1 lakás elhelyezhető. 

(6) Az övezet területén lakó rendeltetés elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók be:  
a.) Beépítés legnagyobb megengedett mértéke: 30%. 
b.) Szintterületi mutató legnagyobb megengedett mértéke: 0,8. 



c.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%. 
d.) Oldalkert legkisebb mértéke: 5,0 m. 
e.) Legnagyobb megengedett építménymagasság: 5,5 m. 

(7) A telken elhelyezésre kerülő lakásszám 50%-ának mértékéig a gépkocsitárolást a főépületen 
belül kell megoldani, kivéve 1 lakás elhelyezése esetén. Amennyiben az eredmény törtszám, a 
gépkocsi- tárolóhely számának meghatározása lefelé kerekítéssel határozandó meg.  

 
33. A gazdasági területek (Gksz) építési övezeteinek általános előírásai 

48. § 
(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 

szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató  
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú  
d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet 

számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény 

(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes 
építési övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 

(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert 
legkisebb mélységét a magasabbrendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, 
kivéve ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv másképp határozza meg. 

(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos 
lakó, különleges - vagy településközpont területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell kialakítani, 
melynek minimális szélessége 5 m. 

(6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben 

megadott épületmagasság tól el lehet térni az alábbiak szerint: 
a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m. 

 
34. Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai 

49. § 
(1) A Gksz-1 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 



h.) Szintterületi mutató 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
50. § 

(1) A Gksz-2 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
51. § 

(1) A Gksz-3 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 7,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
52. § 

(1) A Gksz-4/a jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
 

53. § 
(1) A Gksz-4/b jelű építési övezet előírásai: 



a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
54. § 

(1) A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 4,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
55. § 

(1) A Gksz-6 jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
56. § 

(1) A Gksz-7 jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1200 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 



j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
 

57. § 
(1) A Gksz-8 jelű építési övezet előírásai:  

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): ** 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): - 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Kizárólag technológiai okokból megengedett legnagyobb építménymagasság 14 m.  
**Az oldalkert szélessége a szabályozási terv szerint, az utak védőtávolságának vonala az 

oldalkerti határvonalnak felel meg. 
 

58. § 
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el: 
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő  
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület  
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet 

számára szolgáló lakás  
(3) Az övezetben kialakult szálláshely rendeltetésű épületek fenntarthatók. 

 
 

59. § 
(1) A Gksz-10 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 0,8 



i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 4,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Új beépítés esetén jelen rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapja szerinti, kötelező 
zöldfelületi területsávban háromszintes növénytelepítést (fa, cserje, gyep) kell kialakítani az 
építmények használatbavételéig. 

 
60. § 

(1) A Gksz-11 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 15,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
61. § 

(1) A Gksz-12 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
62. § 

(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
63. § 

(1) A Gksz-14 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 



b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 50000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 17,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő és oldalkert méretét a szabályozási terv szerint, a közutak védőtávolsága határozza meg. 
 

64. § 
(1) A Gksz-15 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 50000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 30,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő és oldalkert méretét a szabályozási terv szerint, a közutak védőtávolsága határozza meg. 
 

65. § 
(1) A Gksz-16 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) --- 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) --- 
f.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) A Közműellátás mértéke: teljes 
 

66. § 
(1) A Gip-1 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 35 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 35 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,5 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő, oldal és hátsókert méretét a szabályozási terv határozza meg. 
(3) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) raktározás 
b.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú  
c.) igazgatási, egyéb iroda, 
d.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
e.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet 

számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
f.) közműépítmény 



(4) Gip építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési 
övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 

 
35. Különleges területek (K) építési övezeteinek általános előírásai 

67. § 
(1) Az építési övezet területén az előkert mélysége minimum 5 méter. 
(2) A területek nem beépíthető és szilárd burkolattal nem fedett területeit többszintes 

növényállományú (fa, cserje, gyep) zöldfelületként kell kialakítani. 
(3) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
 

36. Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai 
68. § 

(1) A KT-1 jelű építési övezet (temető) előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) kialakult (K) 
c.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) kialakult (K) 
d.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) kialakult (K) 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 
g.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
h.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):  

 temetőkápolna, harang- és jeltorony esetén  10 m 
 kripta és egyéb épületek esetén  3m 

i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
m.) A Közműellátás mértéke: részleges 

(2) Hagyományos temetkezés céljára új sírkert a temető telekhatárától 30 m-re alakítható ki. Urnás 
temetkezés céljára építmény a telekhatártól 10 m-re helyezhető el. 

(3) Az építési övezetben temető alakítható ki, tartható fenn és az azt kiegészítő rendeltetésű épület, 
építmény helyezhető el. 

(4) A kriptaépület legnagyobb alapterülete maximum 10 m2. 
(5) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
d.) kerti építmény, a tűzrakóhely kivételével, 
e.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 
69. § 

(1) A KT-2 jelű építési övezet (Némediszőlő temető) előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) kialakult (K) 
c.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) kialakult (K) 
d.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) kialakult (K) 



e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 
g.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
h.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 5,0 
i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): kialakult (K) 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): kialakult (K) 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): kialakult (K) 
m.) A Közműellátás mértéke: részleges 

(2) Az építési övezetben a temető tartható fenn. 
 

70. § 
(1) A KSp-1 jelű építési övezet (sportterület) előírásai: 

a.) Beépítési mód Ikres 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 12 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 1,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): *6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

*kivéve: építési övezet közös határán az oldalkert 0 m.  
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) sport 
b.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő kereskedelmi, szolgáltató 
c.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő egészségügyi 
d.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő kulturális 
e.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig szállás jellegű 
f.) a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás).  

 
71. § 

(1) A KOkt-1 jelű építési övezet (oktatási terület) előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 9,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) oktatási 
b.) egészségügyi 

72. § 
(1) A KOkt -2 jelű építési övezet (oktatási terület) előírásai: 

a.) Beépítési mód Ikres 



b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 9,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) A Ko-2 és Ksp-1 építési övezetek határán összekötő folyosó elhelyezhető, az alábbi előírások 
szerint: 
a.) Az összekötőfolyosó építésének feltétele az elhelyezéséhez és a tűzszakaszolásához az 

illetékes tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása. 
b.) az összekötő folyosó kizárólag átközlekedési célú rendeltetéssel kerülhet kialakításra, 
c.) az összekötő folyosó legnagyobb homlokzatmagassága 5 m-t nem haladhatja meg, 
d.) az összekötő folyosó a Ksp-1 jelű építési övezetben megépítésre kerülő sportcsarnok 

építészeti kialakításával összhangban, azonos anyaghasználattal és tetőhajlásszöggel 
alakítható ki, 

e.) az összekötő folyosó homlokzata felületének legalább 50%-ban átláthatónak kell lennie, 
f.) az összekötő folyosó legfeljebb 5 m szélességgel alakítható ki. 

 
73. § 

(1) A Kkm-1 jelű építési övezet (közmű terület) előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50,0 
h.) Szintterületi mutató 0,7 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: részleges 

 
74. § 

(1) A Kkm-2 jelű építési övezet (közmű terület) előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 

f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0* 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60,0 
h.) Szintterületi mutató 0,1 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: részleges 

*Víztorony esetében a kialakult állapotnak megfelelően 
 

75. § 



(1) A KKözl jelű építési övezet (közlekedési szolgáltató terület) előírásai:  
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) szolgáltató 

(3) Az építési övezetben reklámozás céljára megengedett legnagyobb építménymagassági túllépés 
mértéke nem haladhatja meg a 60 %-ot, azaz legfeljebb 16 m magas új reklámoszlop (un. 
„totemoszlop”) helyezhető el, a városképi szempontokra tekintettel. 
 

76. § 
(1) A Kre-Tf jelű építési övezet (termálfürdő) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 450.000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 20,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 50 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

* a zöldfelületi arány a mesterséges vízfelület állandó vízborítottsággal és szigetelés nélküli 
mederrel rendelkező vízfelülettel együtt számítható 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) termálfürdő 
b.) kereskedelmi, szolgáltató 
c.) sport 

(3) Az övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el. 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) kerti építmény, 
d.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 
77. § 

(1) A Kre-Th jelű építési övezet (termálhotel) előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 15000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 20,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 45,0 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

*a zöldfelületi arányban a zöldtetők részesedése nem lehet több mint 10%. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) kereskedelmi, szolgáltató, 
b.) sport, 
c.) szállás. 



 
78. § 

(1) A Kre-Ap jelű építési övezet (apartman-házas szállás) előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 8000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 15,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60,0 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató, 
b.) sport, 
c.) szállás. 

79. § 
(1) A Kre-Üd jelű építési övezet (üdülőházas szállás) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 300 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 
h.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató, 
b.) sport, 
c.) szállás. 

80. § 
(1) A Kre-Vsp jelű építési övezet (vizisport telep) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe* (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 70 
g.) A Közműellátás mértéke: részleges 

*a zöldfelületi arány max. 10%-a lehet vízfelület. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) Szolgáltató, 
b.) Sport. 
 

81. § 
(1) A Kre-Sp1 jelű építési övezet (sport központ) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 25 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 15 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 55 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató, 
b.) sport. 

 



82. § 
(1) A Kre-Sp2 jelű építési övezet (sporttelep) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 20000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 65 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató, 
b.) sport. 
 

83. § 
(1) A KHull jelű építési övezet (kommunális hulladékkezelő telep) előírásai: 

a.) Beépítési mód  szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 200000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság* (m) 10,0 
f.) Szintterületi mutató (max.) 0,1 
g.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert(m):  5,0 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  10,0 
i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány**(%) 40,0 
j.) A Közműellátás mértéke: teljes 

*megengedett legnagyobb szintszám: F+1; 
**Az előírt zöldfelületi fedettség a telep állandó zöldfelületei (belső díszkertek, fásítások, 

védőzöld és elválasztó sávok, stb.) mellett a depóniák folyamatos rekultivációval biztosítandó. 
(2) Az építési övezet (kommunális hulladékkezelő telep) területen alábbi felsorolt rendeltetésű 

építmények helyezhetők el: 
a.) az üzemeléshez szükséges földművek és egyéb mélyépítési létesítmények,  
b.) megépíthetők az üzemeltetéshez szükséges üzemi és kiszolgáló épületek,  
c.) a tulajdonos, az üzemeltető személyzet számára szolgáló szociális és irodaépület,  
d.) elhelyezhetők a biztonságos üzemeltetéshez szükséges környezetvédelmi és 

közműlétesítmények, biztonsági berendezések,  
e.) telepíthető a telep védelméhez, tájbaillesztéséhez és rekultivációjához szükséges növényzet.  

(3) A terület a környezethasználati engedélyben meghatározott közművesítettségi szint és 
környezetvédelmi infrastruktúra biztosításával építhető be és tarható fenn. 

(4) A terepszint alatti építmények a terepszint feletti épületek alatt max. egy szint mélységig, illetve 
a hulladékdepónia alatt a technológia által megkívánt mélységben létesíthetők, a maximális 
talaj- és rétegvízszint felett. Kivételt képeznek a közműaknák és a talajvízfigyelő kutak. 

(5) Az övezet területén a hulladékdepónia koronamagassága max. 30 méter lehet. 
(6) A területen áthaladó 20 kV-os elektromos légvezeték 13,0-13,0 m széles védősávján belül 

korlátozott minden építési tevékenység, a védősáv használata az elektromos művek biztonsági 
övezetére vonatkozó előírások betartásával lehetséges. A vezeték ellenőrzése és karbantartása 
érdekében biztosítani kell a hozzáférési lehetőséget, a szolgalmi jogokra vonatkozó 
előírásoknak megfelelően. 

(7) A hulladéklerakó terület talajának, felszín alatti és felszíni vízkészletének védelme érdekében 
folyamatosan ki kell építeni és fenn kell tartani a teljes terület környezetvédelmi szempontból is 
megfelelő szigetelését, szenny- és csapadékvíz elvezető rendszerét, szelektív hulladék tároló 
rendszerét, valamint gondoskodni kell ezek rendben és tisztán tartásáról: 
a.) A hulladékdepónia a környezetvédelmi engedélynek megfelelően alakítandó, különös 

tekintettel az altalaj-szigetelés, a csurgalékvíz gyűjtés és visszaforgatás, az övárkolás, a 
biogáz-kivezetés és a monitoring-rendszer kiépítésére és üzemeltetésére, 



b.)  A telepen biztosítani kell a szelektív gyűjtés – a válogatva érkező anyagok fogadásának, 
illetve a telepen történő válogatásnak - feltételeit 

c.) A telepen veszélyes hulladék nem rakható le, biztosítani kell a le nem rakható anyagok 
elkülönítésének és elszállításának feltételeit, 

d.) A kommunális szennyvíz zárt csatornahálózattal elvezetendő, 
e.) A csapadék- és csurgalékvizek elkülönített elvezetése, gyűjtése biztosítandó, csak a nem 

szennyezett csapadékvizek szikkaszthatók el helyben, 
f.) A befogadási határértéket meghaladó mértékben szennyezett csapadék- és csurgalékvizek a 

kommunális hulladékdepóniára juttathatók, 
g.) A beépített és burkolt felületek pormentesítését, tisztántartását biztosítani kell, 
h.) A kommunális és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését, rendszeres és biztonságos, 

tárolását meg kell oldani, a termelési eredetű hulladékok bevizsgálását és minősítését 
rendszeresen el kell végezni, 

i.) A parkosításra kijelölt területeket legalább 80%-os zöldfelületi fedettséggel kell kialakítani, 
a feltöltött depóniarészeket a folyamatos rekultivációval első ütemben gyepesíteni, majd 
részlegesen cserjésíteni kell. 

(8) A terület létesítményeiből nem bocsátható ki a meglevő lakóterületekre ható, a lakóterületi 
levegőtisztaság védelmi zaj-és rezgésvédelmi határértéket meghaladó mértékű terhelés 
(szennyezés). Határérték feletti légszennyezés vagy zajkibocsátás esetén a szennyezőt kötelezni 
kell a túllépés megszüntetésére, ennek megtörténtéig a tevékenység leállítható. 

(9) A terület védőterület igényes létesítménye, a hulladékkezelő mű felé új lakóterület és egyéb, 
szennyezésre érzékeny területfelhasználás nem jelölhető ki és nem létesíthető, a telep jelenleg 
biztosított 500 m-es védőtávolsága az érintett települések (Gyál, Felsőpakony) rendezése során 
betartandó. 

(10) A terület megtartandó zöldfelületi adottságai:  
a.) A meglevő erdőterületek megtartandók, művelési águk nem változtatható. 
b.) A hulladékkezelő terület telkének kialakítása során gondoskodni kell burkolattal és 

beépítéssel le nem fedett részein zöldfelületek kertépítési terv szerinti kialakításáról, illetve 
depónia rekultivációs terv szerinti növénytelepítéséről; - a telephely min 40%-a biológiailag 
aktív zöldfelületként rendezendő az üzembelépést követő 15 éven belül. 

(11) A telephelyen válogatásra, lerakásra váró anyagot, hulladékot átmenetileg tárolni csak zárt 
helyen, vagy a közterület (út) felé építménnyel, zöldsávval takartan lehet.  

 
 
 

XI.  FEJEZET 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

 
37. A (KÖu) jelű közlekedési övezetekre vonatkozó előírások 

84. § 
(1) KÖu övezet előírásai (közúti közlekedés): 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 

(2) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek 
létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el. 

(3) A Bem József u. – Gyáli patak közötti terület közhasználatra megnyitott útjait kétoldali 
fásítással kell ellátni. 

 
85. § 

(1) KÖk övezet előírásai (kötöttpályás közlekedés): 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 10 



 
38. Általános zöldterületi előírások 

86. § 
(1) A zöldterület a belterület beépítésre nem szánt, jellemzően növényzettel fedett része, amely 

közhasználatú rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló köztér. A zöldterület 
létesítményei a közparkok, közkertek. 

(2) A zöldterületként szabályozott zöldfelületeket a szabályozási terven jelölt helyen, a terv szerinti 
területi kiterjedésben kell megvalósítani és fenntartani. 

(3) A zöldterületi övezetekbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telek 
egyesíthetők.  

(4) A meglévő közparkok, közkertek funkcionális és zöldfelületi fejlesztése, rekonstrukciója, 
valamint újak létesítése kertépítészeti kiviteli tervek alapján folytatható. 

(5) A zöldterületeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. 
(6) A zöldterületi övezetekben állattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
 

39. A zöldterületek részletes előírásai 
87. § 

(1) A Zkp jelű zöldterületi övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
d.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 75 

(2) Az övezet telkeit legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, 50 
négyzetméterenként legalább 1 lombos fa ültetendő. 

(3) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér), 
b.) A terület fenntartásához, használatához szükséges épület. 

(4) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladék-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 

 
88. § 

(1) A Zkp-1 jelű zöldterületi övezet előírásai: 
a.) Épületek száma: 1 
b.) Beépítési mód szabadonálló 
c.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb elő- oldal- és hátsókert (m): 5,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 

(2) Az övezet telkeit legalább 70%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, 50 
négyzetméterenként legalább 1 lombos fa ültetendő. 

(3) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér), 
b.) A terület fenntartásához, használatához szükséges épület. 

(4) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladék-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 

 
A zöldterületek Zke-1 övezetére vonatkozó előírások 



89. § 
(1) A Zke-1 jelű zöldterületi övezet előírásai:  

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
c.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 80 

(2) Az övezetben legalább 80%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, legalább 60%-ban fás-
szárú növényzet alkalmazásával. 

(3) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely), 
b.) A terület fenntartásához szükséges épület. 

(4) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 

 
40. Az erdőterületek (E) övezeteinek általános előírásai 

90. § 
(1) Az erdőterület a település beépítésre nem szánt területének erdőállomány fenntartás, 

erdőtelepítés, erdőművelés céljára szolgáló része. Az erdő övezetek telkei a rendeltetésüknek 
megfelelő erdőgazdálkodási tevékenységek céljára szolgáló területek. 

(2) Az erdő övezetekben erdészeti létesítmények csak az erdőterület nyilvántartásban lévő 
területeken létesíthetők. A kialakítható erdészeti létesítmények: erdészeti magánút, erdei vasút, 
valamint az erdőgazdálkodási tevékenységet, így különösen az erdő védelmét, illetve az erdei 
haszonvételek gyakorlását, az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, kerítés. 

(3) Erdőterület igénybevételével járó építési tevékenység csak az illetékes hatóság előzetes 
hozzájárulása alapján történhet. 

(4) Azon erdőterületek (erdőtörvény hatálya alá tartozó területek) esetében, ahol az övezeti 
besorolás más tevékenységet tesz lehetővé, ott is az erdőterület igénybevétele csak az illetékes 
hatóság előzetes hozzájárulásával valósulhat meg. 

(5) A gyáli erdőterületek elsődleges rendeltetés szerint gazdasági céllal üzemtervezett és 
üzemtervezésre javasolt erdőterület, valamint védelmi céllal üzemtervezett, illetve ilyen célú 
üzemtervezésre javasolt meglévő és tervezett új erdőterület. Az erdőterület a szabályozási terven 
jelölteknek megfelelően az alábbi övezetekre tagolódik: 
a.) Eg jelű gazdasági célú erdők, 
b.) Ev jelű védelmi célú (védő és védett) erdők. 

(6) Az erdőterületen belül a valamennyi terület-felhasználási egységben minden megkötöttség 
nélkül elhelyezhető építményeken túl az alábbiak szerint meghatározott építmények helyezhetők 
el:  
a) az erdő rendeltetésének megfelelő építmények,   
b) közlekedési és szállítási építmények,   
c) termékvezetékek.  

(7) A természetvédelem alatt nem álló erdőgazdasági területek művelésénél a területeken található 
védett állatok és növények élőhelyének megóvását, az állatok vonulását és az élőhelyek 
kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását mindenkor biztosítani kell. 

(8) Erdőterületen - a kilátótornyok kivételével - legfeljebb 4,5 m építménymagasságú építmények 
helyezhetők el. 
 

41. Az erdőterületek Ev és Eg jelű övezeteinek részletes előírásai 
91. § 

(1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezeti előírásai: 



a.) az övezet telkei nem építhetők be, az elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterületeken 
épület nem helyezhető el; 

b.) a védelmi rendeltetésű erdőben a 91.§(6) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi rendeltetésű 
építmények is elhelyezhetők: 
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, erdei 

tornapálya, stb.) 
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei. 

 
92. § 

(1) Az Eg jelű gazdasági erdőterületi övezet előírásai: 
a.) az övezetben építési hely az erdő művelési ágból kivont udvar (tanyaudvar) területén 

alakítható ki; 
b.) a tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti erdőterület 0,5 %-ánál. 
c.) az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok 

legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési 
mód függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni: 

Eg erdőövezet Mértékegység
Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 10,0
Beépítési mód: szabadonálló
A tanyaudvar terület: telekterület % (max.) 0,5
A beépítettség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 25,0
Építménymagasság m (max) 4,5
A zöldfelület (erdő) legkisebb értéke: tanyaudvar %-a 75,0
Terepszint alatti beépítettség: tanyaudvar %-a 25,0

(2) Az erdőként nyilvántartott 10 hektárnál nagyobb földrészleten az építési hatóság által kijelölt 
területen az erdőterület fenntartásához vagy erdőterülethez kapcsolódó erdőgazdálkodási vagy 
rekreációs rendeltetés ellátásához szükséges, az (1) bekezdés szerinti tanyaudvar-terület 
létesíthető. A tanyaudvar-területen: 
a.) egy tulajdonosi vagy szolgálati jellegű, a hozzátartozó erdőtől el nem idegeníthető lakás és 

erdészeti célú gazdasági épület, vadászház, 
b.) gazdasági célú erdőben gazdasági épület, turistaház, erdei vendéglő, erdei sport- és 

szabadidős létesítmény építhető. 
c.) a gazdasági rendeltetésű erdőben a 91.§(6) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi 

rendeltetésű építmények is elhelyezhetők:  
- az erdei turizmust, a szabadidő eltöltését szolgáló építmények, 
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, erdei 

tornapálya, stb.) 
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei. 

 
42. A mezőgazdasági területek (Má) övezeteinek általános előírásai 

93. § 
(1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és 

állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, együttesen 
mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A 
mezőgazdasági területek az általános övezetekhez tartoznak, a szabályozási terven jelölteknek 
megfelelően az alábbiak szerint övezetekre tagolódnak: 
a.) Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet, 
b.) Má-2 jelű korlátozottan beépíthető - általános mezőgazdasági övezet, 
c.) Má-3 jelű nem beépíthető - általános mezőgazdasági övezet. 
d.) Má-4 jelű beépíthető - általános mezőgazdasági övezet 

(2) A mezőgazdasági területként nyilvántartott 1,0 hektárnál nagyobb földrészleten szabályozási 
terv által kijelölt területen - kivéve a természetvédelmi – ökológiai szempontból kiemelt 
területeket - a mezőgazdálkodás fenntartásához vagy a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
élelmiszeripari rendeltetés ellátásához szükséges tanyaudvar-terület létesíthető. 

(3) A tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti telekterület, vagy birtoktest 5,0%-ánál.  



(4) Gyál 1 ha alatti mezőgazdasági területei gazdasági és egyéb célú épületekkel nem építhetők be, 
de az 1.500 m2-t meghaladó földrészleteken üvegház, fóliasátor, komposztálótelep, továbbá 
szőlőművelés esetén max. 100 m2 alapterületű pince is építhető. 

(5) Lakóépület önállóan egyik mezőgazdasági övezetben sem építhető. 
 

43. A mezőgazdasági területek (Má-1 – Má-4) övezeteinek részletes előírásai 
94. § 

(1) Az övezetek építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok 
legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód 
függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni: 
 

Mezőgazdasági övezet:  Mértékegység Má-1 Má-2
Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 5,00 10,00
A max. tanyaudvar-terület: telekterület %-a 5,0 3,0
Beépítési mód:   szabadonálló szabadonálló
Épület rendeltetése:  tanya, gazdasági* tanya, gazdasági*
A beépítettség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 25,0 10
Építménymagasság legnagyobb m 4,5 4,5
A tanyaudvar zöldfelület legkisebb értéke: % 25,0 45,0
Terepszint alatti beépített szintterület: tanyaudvar %-a 15,0 5,0

 

Mezőgazdasági övezet:  Mértékegység Má-3 Má-4
Alakítható legkisebb külterületi telek: m2 10000 10000
A beépíthetőség legnagyobb mértéke: telekterület %-a 0 3,0
Építménymagasság legnagyobb m 0 4,5
Beépítési mód:   - szabadonálló

*a gazdasági épületen belül egy lakó rendeltetési egység alakítható ki, amelynek alapterülete nem haladhatja meg 
az épület bruttó szintterületének 25%-át. 

 
44. A vízgazdálkodási övezet (V) előírásai 

95. § 
(1) A V jelű övezetbe a kisvízfolyások meder és part területei tartoznak. Az övezetben csak a 

vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő létesítmények helyezhetők el. 
(2) A kisvízfolyások fenntartási sávja a külterületen jellemzően gyepterületként alakítható ki. A 

Gyáli - patak mentén a meder mindkét oldalán 4-4 m szélességű gyepesített területsávot kell 
kialakítani és fenntartani a karbantartás és a gyalogos, és kerékpáros közlekedés számára. 

 
45. A különleges beépítésre nem szánt területek általános előírásai 

96. § 
(1) A terület övezeteiben lakó-, üdülő- és gazdasági épület nem helyezhető el. 
(2) Az övezetekben a területek rendeltetésszerű használatához szükséges, legfeljebb 4,5 m 

építménymagasságú, szabadonálló épületek, és egyéb építmények helyezhetők el. 
(3) Az alkalmazható legnagyobb beépítettség 0 és 2 % közötti érték lehet, az övezet részletes 

előírásai szerint. 
(4) Az övezetek rendezése, kialakítása során a meglévő rendezett vízfelületek, valamint a meglévő 

természetes és telepített növényzet védelmét biztosítani kell. 
(5) Az övezetekben kialakított gépjárműforgalmat szolgáló utak és parkolók felületi aránya nem 

haladhatja meg a terület 5%-át. 
 

46. A „Gyáli Termálfürdő és Tematikus Park” területén tervezett különleges beépítésre 
nem szánt területek részletes előírásai 

97. § 
(1) A Kbre-Kk1 jelű övezet (intenzív közösségi kert) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  10 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 



e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90 

 
98. § 

(1) A Kbre-Kk2 jelű övezet (extenzív közösségi kert) előírásai: 
a.) Beépítési mód --- 
b.) A telek legkisebb területe (m2) --- 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) --- 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) --- 
e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 95 
 

99. § 
(1) A Kbre-Vz jelű övezet (védő zöldfelület) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 1,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 90 

   *az övezet területén többszintes, védőhatású növényállomány telepítendő. 
 

100. § 
(1) A Kbre-V jelű övezet (vízfelület) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint (vízszint)*felett (%) 1,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) --- 

*/vízfelületen úszó, vagy lábakon álló beépítés esetén/ 
 

47. A különleges beépítésre nem szánt nyersanyaglelőhelyek (bányaterület) részletes 
előírásai 

101. § 
(1) Az övezet területén a külszíni bányaművelés építményei helyezhetők el. 
(2) A Kb-B jelű övezet (bányaterület) előírásai: 

a) Beépítési mód szabadonálló 
b) A telek legkisebb területe (m2) 50000 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 5 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 
e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 

 
 
 

HARMADIK RÉSZ 
 
 

XII.  FEJEZET 
 
 

Értelmező és záró rendelkezések 
102. § 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti: 



14/2009. (IX.14.) sz. önk. rendelet és mellékletei 
15/2000. (V. 04.) sz. önk. rendelet és mellékletei 
20/1999. (XI. 25.) sz. önk. rendelet és mellékletei 
14/1999. (X. 14.) sz. önk. rendelet és mellékletei 
14/2000 (V.04.) sz. önk. rendelet és mellékletei  
10/2002. (IV.30.) önk. rendelet és mellékletei 
26/2000.(VI.30.) sz. önk. rendelet és mellékletei 
11/2001. (VII.9) sz. önk. rendelet és mellékletei 
12/2001. (VII.9.) sz. önk. rendelet és mellékletei  
7/2010. (V.5.) sz. önk. rendelet és mellékletei  

(3) E rendelet mellékletei: 
a.) 1. számú: „Gyál Város Szabályozási Terve (SZT)” című, 27 szelvényből álló szabályozási 

tervlap (M=1:4.000) 
(4) E rendelet függelékeként kell kezelni: 

a.) 1. számú: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját 
b.) 2. számú: Természeti védettség által érintett gyáli területek jegyzékét 
c.) 3. számú: A helyi egyedi védelemre javasolt objektumok listáját 

 
 
 
 
 ………………………………….  
 
 
 
 

………………………………….  
 
 



1. MELLÉKLET 
 

SZT Szabályozási tervlap 
(M=1:4 000) 

 



FÜGGELÉKEK 
1. FÜGGELÉK 

 
 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 

 
Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. Gyál, M5-ös 
autópálya mellett 25565 bronzkor 

római-kor, szarmata 
település 
település 7000/9 

2. László-majori- dűlő 
(Gyál 7. lelőhely) 27012 

kora-vaskor, szkíta 
középső-bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

0123/12,111,116,117,122,123,128,
129,134,135,140,141,146-148,151-
154, 157-166,169-172,0123/175-

178,181-184,187-190, 193-
196,198-209,211-214,217,218, 

0131 

3. Gyál 7B. lelőhely 27013 

kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

 
ismeretlen-korú 

település 
település 
település 
település 

faragott kő 
sír 

7702, 7701, 0134 

4. Gyál 7C. lelőhely 27014 római-kor, szarmata település 0132/12,14-17,31-33 

5. Csárda-rét 27015 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 
település 

029/25, 029/31-34, 034/20-22, 
035/1-3, 036/29,30,32,33,40,55-82, 

6. Gyál 9. lelőhely 27017 

bronzkor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
avar 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
település 

023/4-6, 024, 025/2-5,7,9-12 

7. Gyál 13. lelőhely 27018 őskor 
Árpád-kor 

település 
település 

037/22,23,27,30,31,42-45, 47-52, 
040/2,9,10, 

8. Gyál 3. lelőhely 30951 

római-kor, szarmata 
népvándorlás-kor 

Árpád-kor 
késő-középkor 

település 
település 
település 
település 

0107/4,12,14,21,53, 0109/1,2, 
0110/149,152,153,156,157,160,161

,164-173,179, 
180,216-224, 0110/225-
233,257,258, 0154/4,5 

9. M0 7a. lelőhely 30952 
őskor 

kora-vaskor 
újkor 

település 
település 
település 

0123/12,13,75,82,84,86,88,91,94-
97,100,101,103,250,253,258-273 

10
. M0 10. lelőhely 30953 

újkőkor 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
késő avar 
Árpád-kor 

késő-középkor 
újkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
szórvány 

0110/10-13, 32,37-39,41-46,58, 
65,66-69,106,108,110,111,113-

125,136, 
139-140,143, 

144,147149,183,186,190,191,194,1
96,198,199,202,203,206, 

207,233,2667506 

11
. M0 22. lelőhely 30956 

őskor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

0117/1,3-6,9-11,14,18,19,21-
23,25,27 

0118/2,3,6, 0119/37,44, 46,47-50, 
0119/65-74, 0122/2,4-7, 0123/215-

239,241,242,244,246-249, 0131, 
7510, 073/2,3, 075/1 

12
. M0 23. lelőhely 30957 

őskor 
népvándorlás-kor 

avar 

település 
település 0123/107,108,113,114,119,120,125 

13
. M0 24. lelőhely 30959 

újkőkor 
rézkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

044/8-11, 043/1-2, 042/1-3, 

14
. Némedi-szőlő 33357 ismeretlen kor település 0151/1,2,5, 0150/11-15 

15
. 

Rózsa-kúti 
- dűlő II. 

33358 őskor 
bronzkor 

település 
település 

7100 



népvándorlás-kor 
Árpád-kor 

település 
település 

16
. Gyál 2. lelőhely 41322 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 

település 
település 
település 

090/37,41,42,54,55,56 

17
. Gyál 5. lelőhely 41331 őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 7000/13 

18
. Gyál 6. lelőhely 41332 népvándorlás-kor 

avar település 0110/123,221,259,260, 0154/3 

19
. Gyál 11. lelőhely 41334 népvándorlás-kor 

avar település 0110/125,261,262,266,267 

20
. Gyál 12. lelőhely 41335 népvándorlás-kor 

avar település 0110/12,266 

21
. 

Gyál 15. lelőhely 41336 Árpád-kor település 036/7,21-27 

22
. Gyál 16. lelőhely 41337 őskor 

Árpád-kor 
település 
település 029/34-35 

23
. Gyál 17. lelőhely 41338 római-kor, szarmata település 0137/4, 0135/2, 0136 

24
. Gyál 18. lelőhely 41340 őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 0154/10-12 

25
. 

Némedi-szőlő, 
Schlosser-telep 48659 Árpád-kor 

 település 0145/41 

26
. Bitó-hegy 54266 bronzkor, Vatyai k. temető 

0156/1-6, 0196175, 0156/3, 0157, 
0158/1-3, 0156/1-6, 

0159, 0160/1-3, 0163, 0166/4, 
196177, 196175, 196176, 196173 

 
 



2. FÜGGELÉK: 
 

Országos és helyi természeti védettség által érintett gyáli területek jegyzéke 
 
2.1. Az „ex lege” védett gyáli területek: 
 
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében e törvény 
erejénél fogva védett lápok, amelyek a 28. § (1) és (5) bekezdés értelmében országos jelentőségű 
védett természeti területnek (ex lege védett lápnak) minősülnek. A Gyál Bitó-halom néven 
nyilvántartott a terület a 0154/10, 0155, 0156/1, 0156/2 és 0156/3 hrsz-ú ingatlanok területét érintik, 
a a szabályozási tervmellékletek lehatárolása szerint. 
 
2.2. Az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH ) által érintett gyáli területek*: 

 
- az OÖH magterület övezete által érintett területeket, 
- az OÖH ökológiai folyosó övezete által érintett területeket, 
- az OÖH pufferzóna övezete által érintett területeket  
 a szabályozási tervmellékeltek határolják le 
/Megjegyzések:  

- *az OÖH-hoz tartozó gyáli területek helyrajzi számos jegyzéke nem került kihirdetésre; 
- a Natura2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek - a 
2012. január 1-én hatályos besorolás szerint - nem érintik Gyál közigazgatási területét./ 

 
2.3. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek: 
 
Megnevezése:    Gyáli Jálics-domb (4380/3 hrsz.) 
  Törzskönyvi szám: 12/128/TT/93 
  Védettségi szint: helyi jelentőségű 
  Védelmi kategória: TT 
  Kiterjedése: 5,0 hektár 
  Ebből fokozottan védett: 0 ha 
  Hatályba lépés éve: 1993. 
 
Megnevezése:    Gyáli-erdő (4856/6 hrsz.) 
  Törzskönyvi szám: 12/129/TT/93 
  Védettségi szint: helyi jelentőségű 
  Védelmi kategória: TT 
  Kiterjedése: 1,1 hektár 
  Ebből fokozottan védett: 0 ha 
  Hatályba lépés éve: 1993. 
 



3. FÜGGELÉK: 
A helyi egyedi védelemre javasolt objektumok listája: 

 
- Városközpont, trianoni emlékmű 

A Városközpontban áll a város legújabb és legimpozánsabb emlékmű együttese, amely emlékezteti a 
gyáliakat és a városban járókat az I. világháborút követő békediktátumra. 

- Katolikus templom (Szent István u.) 1983-ban épült új templom. 
- Református templom (Zrínyi Miklós u.) 

Ugyancsak jelentős látványosság a hasonló feltételekkel, Jakab Zoltán építész tervei alapján, erdélyi 
stílusban épült református templom. A Takaró Károly püspök által 1994-ben szervezett munka sikeres 
volt. 

- Millenniumi Park 
A város közepén 12000 m2 területén található, a város egykori egyik strandjának otthona, a Kaszás-kert. 
Az önkormányzat további fejlesztését tervezi. 

- Szent István tér (Szent István szobor) 
2000. augusztus 20-án átadásra került Gyál város első köztéri szobra. 

- Kopjafa 
Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc, ill. az 1956-os forradalom mártírjai emlékezetére állított 
kopjafa.  

- 1956-os emlékmű  
A forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban állíttatta Gyál Város Önkormányzata az emlékművet, amely 
márvány talapzaton, stilizált békegalambokkal szimbolizálja a magyar nép szabadságvágyát. 

- Kálvin tér (Kálvin szobor) 
2001. október 31-én a város délnyugati részén, a Kálvin téren állították fel a Kálvin Jánost ábrázoló 
bronzszobrot. Az alkotást Barth Károly szobrászművész ajándékozta a városnak a reformáció 
emlékünnepén.  

- Széchenyi szobor - József Attila u. 
2005 novemberében adták át a város központjában, a Városi Egészségügyi Központ előtti parkban a 
Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzszobrot. Ezt az alkotást is Barth Károly szobrászművész ajándékozta a 
városnak.  

- Arany János szobor - Kőrösi út 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár előtt álló mellszobrot 2007-ben állították. Készítője 
Barthné Mezőfi Mózer Ilona.  

- Ady Endre szobor - Ady Endre út 
Az Ady Endre Általános Iskola előtt álló mellszobrot 2008-ban adták át. Készítője Barth Károly.  

- Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos utca 
A 2007-ben átadott mellszobor a Zrínyi Miklós Általános Iskola aulájában található.  

- Őzike szobrok - Tulipán utca 
A Tulipán Óvoda udvarán áll az őz gidájával, Barth Károly szobrászművész alkotása. 

- Galopp Major 
Város egyik idegenforgalmi nevezetességének számít a Galopp Major, amely Némediszőlő városrész és 
az M5-ös csomópont között helyezkedik el. Az 5 hektárnyi, részben erdős területen a vendégeket 30m2-
es gomba alakú "kunyhó" és étterem várja. A vályogból, nádból, fából épült 2 -10 férőhelyes bioházakat 
alakítottak ki. 
A néprajzi hagyományokra építő, művészi összbenyomást keltő épületegyüttes harmonikusan illeszkedik 
a tájba. A vendégek festői környezetben lakhatnak, pihenhetnek, sportolhatnak. Az egyharmad hektáros 
mesterséges tavon csónakázni és fürdeni lehet, s van lehetőség lovaglásra is, amelyhez tíz hátaslónak 
építettek istállót. 

 
 



 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) 
bekezdése akként rendelkezik, hogy „a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét…”. Ezen 
törvényi előírással összhangban a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésének e) pontja is előírja, hogy az alakuló ülés napirendjén 
szerepel a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása. 
 
A T. Képviselő-testület a legszükségesebb módosításokat az alakuló ülésén a Szervezeti és Működési 
Szabályzaton már átvezette, és megalkotta a 14/2014. (X.20.) önkormányzati rendeletét.  
 
Az Mötv. 2014. évi általános önkormányzati választások napján hatályba lépő rendelkezései azonban számos 
olyan előírást tartalmaznak, amellyel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmát 
határozzák meg. Ezekre a csekélyebb érdemi erővel bíró, ámde nagyobb számú jogszabályi előírásokra 
tekintettel egy új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása indokolt, mivel jogtechnikailag egyszerűbb 
egy új rendelet elfogadása a korábbi szabályozók egyidejű hatályon kívül helyezése mellett, mint a már meglévő 
rendelet sok helyütt történő módosítása. A rendelettervezet a korábbi rendelethez képest átvezetett változásokat 
piros színnel tartalmazza, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
 
A megalkotandó rendelet a képviselők és bizottsági elnökök, tagok tiszteletdíjának mértékét is tartalmazza, a 
köztisztviselői illetményalaphoz mért százalékos formában. Érdemleges tartalmi változásként egyedül a 
bizottsági elnökök tiszteletdíjának emelése említhető.  
 
Jelen rendelettervezet társadalmi egyeztetésére nem kerül sor, tekintettel a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 39.§ (4) bekezdésének d) pontjára, 
amely szerint „nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelettervezetet.” 
 
Fentiekre tekintettel javasolom a T. Képviselő-testületnek a melléklelt rendelet megalkotását. 

       
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
    Ifjúsági és Sport Bizottság, 
    Oktatási és Kulturális Bizottság, 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság. 
 
Gyál, 2014. november 12. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014.(…….) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdés a) 
pontjában, a 33.§-ában, a 37.§ (1) bekezdésében, a 39.§ (3) bekezdésében, a 43-45.§-ában, a 48-53.§-ában, az 
57.§-ában, az 59.§ (2) bekezdésében, a 68.§ (2)-(3) bekezdéseiben, a 69.§ (2) bekezdésében,a 82. § (3) 
bekezdésében, valamint a 84.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:  
 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ Az önkormányzat elnevezése:  Gyál Város Önkormányzata 
 
2.§ Az önkormányzat székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
3.§ (1) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A 
Képviselő-testületet a Polgármester képviseli.  
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a Képviselő-testület bizottságai, a 
Polgármester, a Jegyző, a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás, valamint a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látják el. 
 
(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a Polgármesterre, bizottságaira és a Jegyzőre 
átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését 
visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 

2. A önkormányzati képviselők jogállása 
 

4.§ (1) A képviselők jogaikat és kötelességeiket tekintve egyenlők. 
 
(2) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 
 
(3) Az önkormányzati képviselő: 

a) a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől, Alpolgármestertől, a Jegyzőtől, a Bizottság elnökétől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon 
belül írásban - érdemi választ kell adni; 

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a 
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. 
Javasolhatja a Bizottság elnökének a Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a 
Bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. 
Kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül Bizottságának, a Polgármesternek, a 
Jegyzőnek - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet; 
e) a Polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben 

kezdeményezheti a Polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell 
adni; 

f) kezdeményezheti a Képviselő-testület ülésén rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát, a 
következők szerint: amennyiben a képviselő a Képviselő-testület ülésén rendelet megalkotására vagy 
határozat meghozatalára tesz javaslatot, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül hozott 
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határozatával dönt a kezdeményezés befogadásáról. Amennyiben a Képviselő-testület a 
kezdeményezést befogadta, a javaslatot tevő képviselő az előterjesztésekre irányadó szabályok szerint 
köteles javaslata írásos anyagát elkészíteni, és a Polgármesterhez benyújtani.  

 g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a 
munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az 
önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is 
megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa 
választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott 
speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja; 

i)  köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában 
részt venni; 

j)  eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett 
képzésen; 

k)  köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást 
nyújt képviselői tevékenységéről. 

 
(4) Az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1. napjától számított 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 

3. A önkormányzati képviselők tiszteletdíja 
 

5.§ (1) Az önkormányzati képviselőt a Képviselő-testületben végzett munkájáért havonta a köztisztviselői 
illetményalap 2,2-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) illeti meg.  
 
(2) Ha az önkormányzati képviselő bizottság tagja, tiszteletdíja havonta az alapdíj 1,45-szorosa, több bizottsági 
tagság esetén is.  
 
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45%-a. 
 
(4) A bizottsági elnök tiszteletdíja – amennyiben más bizottságnak nem tagja – havonta az alapdíj 1,9-szerese. 
 
(5) A bizottsági elnök tiszteletdíja – amennyiben más bizottságnak is tagja – havonta az alapdíj 2,35-szorosa. 
 

4. A Képviselőcsoport 
 
6.§ (1) A Képviselő-testületben a képviselettel rendelkező pártokhoz tartozó képviselők tevékenységük 
összehangolása céljából Képviselőcsoportot (Frakciót) hozhatnak létre. 
 
(2) Egy bejegyzett párthoz, társadalmi szervezethez tartozó önkormányzati képviselők csak egy 
képviselőcsoportot alakíthatnak. Egy képviselő csak egy Képviselőcsoportnak lehet a tagja. Egy 
Képviselőcsoportot legalább 3 fő önkormányzati képviselő alkothat. 
 
(3) A Képviselőcsoport megalakulásának tényét a megalakulástól számított 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni a Polgármesternek. A bejelentés tartalmazza a Képviselőcsoport elnevezését, vezetőjének, vezető 
helyettesének, tagjainak a nevét. A Polgármester a bejelentést követő soron következő Képviselő-testületi ülésen 
bejelenti a Képviselőcsoport megalakulásának a tényét. 
 
(4) A Képviselőcsoport alakításának joga – a feltételek megléte esetén – megilleti a független képviselőket is. 
 
(5) A párt által alakított Képviselőcsoport fogadhatja a független képviselőket, ha azok bejelentik a csatlakozási 
szándékukat. 
 
(6) A Képviselőcsoport megszűnése esetén a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

5. Méltatlanság 
7. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek 
a megbízatását, 
a)  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
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b)  akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - 
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - 
nem rendezi; 

c)  akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített 
követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási 
kötelezettségét nem teljesítette; 

d)  aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, 
vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

e)  aki az Mötv. 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 
 
(2) A bizottság nem képviselő tagjának méltatlanságára az Mötv. 40.§ (3) bekezdését kell alkalmazni.  
 

6. Összeférhetetlenség 
 

8. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem 
tölthet be az Mötv. 36.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjában meghatározott tisztségeket, továbbá nem folytathat 
olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. 

 
(2)  A bizottság nem képviselő tagjának összeférhetetlenségére az Mötv. 40.§ (2) bekezdését kell alkalmazni.  
 

 
7. A Képviselő-testület működése 

 
A Képviselő-testület 

 
9.§ A Képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a Jegyző 
gondoskodik. A Képviselő-testület tagjainak névsorát a jelen rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
 

A Képviselő-testület ülései 
 

10.§ A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
 

Alakuló ülés 
 
11.§ (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló 
ülést a Polgármester hívja össze és vezeti.  
 
(2) A Képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak: 

a) Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az 
Önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása; 

b) Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról; 
c) Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására; 
d) A Polgármester előterjesztése alapján javaslat az Alpolgármester megválasztására és illetménye 

megállapítására; 
e) A Polgármester előterjesztése alapján javaslat a Képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a 

meghatározására, a bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására,  
f) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet megalkotására vagy módosítására. 

 
Rendes ülés 

 
12.§ A Képviselő-testület évente legalább 9 ülést tart. A Képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve 
szerint általában minden hónap utolsó csütörtökén 18.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit. 
 

Rendkívüli ülés 
 

13.§ (1) A Képviselő-testület ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni az önkormányzati képviselők 
egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze 
a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 
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(2) A Polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. 

 
(3) A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában 
szerepel. 
 

A Képviselő-testület összehívása 
 

14.§ (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A 
meghívót legalább 4 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell. Az 
írásbeli meghívóval és írásos előterjesztéssel egyenértékű, ha a képviselők a meghívót és az előterjesztéseket 
általában PDF formátumban, e-mailben vagy más számítástechnikai adathordozón (pl. CD, DVD vagy pendrive) 
kapják kézhez a fenti időpontban. 
 
(2) A Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű tartós 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke látja el. 
 
(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi 
pontok tárgyának és előadójának megjelölését. 
 
(4) Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni. 
 
(5) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon, a 
meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő közzétételével értesíteni kell. 
 

Meghívottak 
 

15.§ (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni 
a) a képviselőket, 
b) a bizottságok nem képviselő tagjait, 
c) a Jegyzőt, az Aljegyzőt, 
d) az irodavezetőket, 
e) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
f) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
g) a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság 

vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos, 
h) az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben, 
i) a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő 

napirendi pontokhoz.  
 

(2) Az írásos előterjesztéseket meg kell küldeni:  
- az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt személyeknek teljes terjedelmében, 
- az f) – i) pontokban szereplő meghívottaknak kizárólag az őket érintő napirend vonatkozásában.  
 

Az ülések nyilvánossága 
 

16.§ (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik arról, hogy a nyilvános képviselő-testületi ülés meghívója, valamint 
előterjesztései az ülést megelőzően, a nyilvános képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az ülést 
követő 15 napon belül  a város honlapjára is felkerüljenek.  
 

 
Zárt ülés 

 
17.§ (1) A Képviselő-testület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
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b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 
 
(2) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri 
Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa 
képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely 
esetben kötelező az érintett meghívása. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztéshez csatolni kell az érintett nyilatkozatát a nyilvános, vagy zárt 
ülésen történő tárgyalás kérdésében. A nyilatkozatot az előterjesztő legkésőbb a képviselő-testületi ülés 
kezdetéig eljuttatja az ülést levezető elnökhöz és a jegyzőkönyvvezetőhöz.   
 
 

A Képviselő-testület gazdasági programja és munkaterve 
 
18.§ (1) A Képviselő-testület munkáját a megbízatásának időtartamára szóló gazdasági program és éves 
munkaterv alapján végzi.  
 
(2) A gazdasági programot a Képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 
gazdasági program tervezetét a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 
(3) A munkaterv tervezetét – a Polgármester iránymutatásai alapján – a Jegyző állítja össze, a Polgármester 
terjeszti a Képviselő-testület elé, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig. 
 
(4) A Polgármester a munkaterv készítésekor javaslatot kérhet 

a) az önkormányzati képviselőktől, 
b) a bizottságoktól és 
c) az önkormányzati intézmények vezetőitől, 
d) azon gazdasági társaság vezetőjétől, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(5) A munkaterv tartalmazza 

a) a képviselő-testületi ülések időpontját, 
b) a tervezett napirendeket, 
c) az előterjesztők nevét és 
d) a napirendi pontokat véleményező bizottságok megnevezését. 

 
Tanácskozási jog 

 
19.§ A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joga van, mely jelenti a vitában való részvétel jogát szavazati jog 
nélkül, a 14.§ (1) bekezdés b) – i) pontokban felsorolt személyeknek, szervezetek képviselőinek. 
 

Interpelláció 
 

20.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja a városi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden 
ügyben a Polgármesterhez, az Alpolgármesterhez, az állandó bizottságok elnökeihez és a Jegyzőhöz 
interpellációt intézhet. 
 
(2) Az interpellációval a Képviselő-testület csak rendes ülésen foglalkozik. Az interpelláció napirendre tűzéséről 
a Polgármester gondoskodik. 
 
(3) Az interpellációt legkésőbb az ülést megelőzően 5 nappal írásban kell bejelenteni, és lehetőséget kell adni az 
ülésen a szóban történő előadásra. 
 
(4) A szabályszerűen benyújtott interpelláció a napirend része. 
 
(5) Az interpelláció ideje maximum 5 perc, az arra adott válasz, viszontválasz, nyilatkozat időtartama is 
maximum 5 perc lehet. 



 6

 
(6) Az interpellációra az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni, és azt el kell 
juttatni minden képviselőhöz. 
 
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az elfogadásról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(8) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület sem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel 
céljából a Polgármester a kérdést az illetékes bizottság elé utalja. 
 
(9) A (8) bekezdés esetén az interpellációról és az arra adott válaszról az interpelláló nyilatkozata ismeretében a 
soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(10) Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek megtárgyalásánál az interpelláló képviselő 
nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását nem kérte. 
 
(11) Egyazon kérdésben újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról - kétség esetén - a 
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 
 

A képviselői kérdés 
 

21.§ A képviselő a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől, az Alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől és 
a Jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen – vagy legkésőbb 30 napon belül 
írásban – érdemi választ kell adni. 
 

Önálló képviselői indítvány 
 

22.§ A Képviselő-testület bármely tagjának joga van önálló képviselői indítvány előterjesztésére. Ezt legkésőbb 
az ülést megelőző 21 nappal bizottsági véleményezésre írásban kell előterjeszteni. Az indítványnak az indokolást 
is tartalmaznia kell. Az indítványt legkésőbb a benyújtástól számított 60 napon belül napirendre kell tűzni. 
 

Napirend előtti felszólalás 
 

23.§ (1) Napirend előtti felszólalást előzetes jelentkezés alapján bármelyik képviselő tehet. Jelentkezni az ülést 
levezető elnöknél a rendes vagy rendkívüli testületi ülés megnyitásáig lehet. 
 
(2) A felszólalás időtartama maximum 5 perc. 
 
(3) A napirend előtti felszólalással érintett személy maximálisan 3 percben reagálhat az elhangzottakra. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

Előterjesztések 
 
24.§ (1) Az előterjesztés lehet 

a) rendelettervezet, 
b) javaslat, 
c) beszámoló, 
d) tájékoztató. 

 
(2) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, de testületi döntéssel beszámolóvá minősíthető. 
 
(3) Az előterjesztéseket írásban kell előterjeszteni. Az (1) bekezdés d) pontja esetében szóbeli előterjesztés is 
elfogadható. 
 
(4) Az előterjesztést a Polgármesternél kell benyújtani. 
 
25.§ (1) Előterjesztést tehet 

a) a önkormányzati képviselő, 
b) a Bizottság, 
c) a Polgármester és Alpolgármester, 
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d) a Jegyző és az Aljegyző, 
e) a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
f) a polgármesteri hivatal irodavezetője, az intézményvezető, 
g) a jegyző által megbízott köztisztviselő, 
h) azon gazdasági társaság vezetője, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(2) A Képviselő-testület ülésén önállóan napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az 
előterjesztésekkel szemben támasztott formai követelményeknek. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
különösen: 

a) az előterjesztés fejlécében az előterjesztő vagy szervezeti egysége megnevezését,  
b) az előterjesztés jobb felső negyedében az előterjesztés tárgyát, melynek pontosan meg kell egyeznie 

a képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő szöveggel, 
c) az előterjesztés érdemi szövege fölött középen a hivatalos megszólítást („Tisztelt Képviselő-

testület!”), 
d) az előterjesztés érdemi szöveg alatt a határozati javaslatot a határidő és a felelős megjelölésével, 

kivéve a kizárólag rendeletalkotásra irányuló előterjesztést, 
e) az előterjesztés határozati javaslata alatt, rendeletre vonatkozó előterjesztés esetén annak érdemi 

szövege alatt annak feltüntetését, hogy a döntés meghozatala egyszerű, vagy minősített többséget 
igényel, 

f) a döntés meghozatalára vonatkozó tájékoztatás (egyszerű vagy minősített többség) után, hogy mely 
bizottságok tárgyalták meg az előterjesztést („Az előterjesztést tárgyalta:”), 

g) az előterjesztés végén az anyag készítőjének a nevét („Az előterjesztést készítette:”), 
h) az előterjesztés zárásaként az előterjesztés készítésének helyét és idejét, az előterjesztésre jogosult 

aláírását, valamint a bélyegzőlenyomatot. 
 
(3) A rendelettervezetről szóló előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, kivéve, ha az előterjesztés nem 
csak a rendelet megalkotására vonatkozik. 
 
(4) A költségvetést érintő – bármilyen tárgyú – előterjesztésnél az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője annak igazolására, hogy az előterjesztésben (határozati javaslatban) foglaltak a 
költségvetést érintő részei összhangban vannak a költségvetési rendelettel, az alábbi szöveget tünteti fel és 
aláírja: „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.” Ha 
ez az összhang nem áll fenn, akkor az alábbi szöveget tünteti fel az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője. „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel nincs összhangban, ennek oka az 
alábbi: …………” A kipontozott részre az okot kell röviden (legfeljebb három mondatban) megjelölni, és alá 
kell írni az ok megjelölése után. 
 
(5) Rendelettervezet esetén a szöveges előterjesztés aláírásán túl a rendelettervezet utolsó oldalát is szignálnia 
kell az előterjesztésre jogosultnak. 
 
(6) A Képviselő-testület és bizottságai elé kerülő előterjesztéseket törvényességi ellenőrzésüket követően - 
amennyiben azok megfeleltek az előterjesztésekkel szemben támasztott jogszabályi és egyéb követelményeknek 
- az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a Jegyzőnek, a Jegyző akadályoztatása esetén az Aljegyzőnek 
szignálnia kell. 
 
(7) Minden előterjesztést a Word for Windows szövegszerkesztő program „Times New Roman” betűtípusával, 
10-es betűnagysággal kell írni. 
 
(8) Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja a testületi ülésen, de azt a Képviselő-testület minősített 
többséggel napirenden tarthatja. 
 
(9) Az előterjesztésekkel kapcsolatos egyéb követelményeket a Gyáli Polgármesteri Hivatal „A Képviselő-
testületi előterjesztések rendjéről” szóló szabályzata tartalmazza. 

Napirend meghatározása 
  
26.§ A Képviselő-testületi ülés elnöke (továbbiakban: elnök) az ülést megnyitja, majd megállapítja a 
határozatképességet, számba veszi az előre bejelentett és bejelentés nélkül távollévőket. 
 
27.§ (1) Az elnök a javasolt napirend ismertetésével nyitja meg a tanácskozást. A napirendről a Képviselő-
testület egyszerű többséggel határoz. 
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(2) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő és a Bizottság által nem tárgyalt 
előterjesztés. 
 

Lejárt határidejű határozatok, tájékoztatás 
a két ülés közötti eseményekről 

 
28.§ (1) A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról a Polgármester minden rendes testületi 
ülésen írásban köteles beszámolni. 
 
(2) A két testületi ülés közötti eseményekről a Polgármester írásbeli tájékoztatást ad a Képviselő-testület soron 
következő rendes ülésén. 
 
(3) Az (1) kezdés szerinti beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 
 

A vita vezetése 
 

29.§ (1) Az elnök a napirendi pontok tárgyalását külön-külön nyitja meg. Az előterjesztés után először a 
Bizottságok véleményét kéri. Ezt követően az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, majd a tanácskozási joggal 
rendelkezők intézhetnek kérdéseket, szólhatnak a tárgyhoz. 
 
(2) A Képviselő-testület szükség esetén egyszerű szótöbbséggel a tanácskozási joggal nem rendelkezőknek is 
vita közben 3 percben szót adhat. 
 

Személyes megszólíttatás 
 

30.§ A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van az elnök döntésétől 
függően a felszólalást követően nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után észrevételt tenni. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

A tanácskozás rendjének fenntartása 
 
31. § (1) A képviselő-testületi ülésen jelenlévő személyek kötelesek a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 
 
(2) Az ülés elnöke gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról. A rend fenntartása érdekében 
az elnök 

a) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a tárgytól eltér, a már 
elhangzottakat indokolatlanul ismétli, másokat sértő fogalmazást használ, 

b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a Képviselő-testület tekintélyéhez méltatlan kifejezést használ, vagy 
ilyen magatartást tanúsít, 

c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót, 
d) a tanácskozás folytatását lehetetlenné tevő rendzavarás esetén az ülést félbeszakíthatja. 

 
(3) A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak 
helyet, az ülés rendjét nem zavarhatják. 

 
(4) Ha a hallgatóság a tanácskozás rendjét zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha az nem állapítható meg, a 
teljes hallgatóságot kiutasíthatja az ülésről. 
 
 

A vita lezárása 
 

32.§ (1) Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, az elnök a vitát lezárja. 
 
(2) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhatja a vita lezárását, melyről a Képviselő-testület - vita nélkül - 
egyszerű szótöbbséggel határoz. A vita lezárása után szót kell adni annak, aki 

a) felszólalási szándékát a javaslat elhangzása előtt jelezte; 
b) a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával 

kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. 
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(3) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga. 
 
(4) A Képviselő-testület a vita lezárása és az esetleges zárszó után szavaz a határozati javaslatról. 
 

Határozathozatal, határozatképtelenség 
 

33.§ (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a önkormányzati képviselőknek több mint a fele 
jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata 
szükséges (egyszerű többség). 
 
(2) A határozatképtelen testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirend megtárgyalására újra össze kell hívni. 
Ismételt határozatképtelenség esetén a Polgármester a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles 
eljárni. 
 

Minősített többség 
 

34.§ (1) Minősített többség szükséges az Mötv. 42.§ 1., 2., 5., 6. és 7. pontjában, továbbá külön törvényben 
meghatározott ügyeken kívül 

a) az éves költségvetés 1 %-át meghaladó forgalmi értékű tulajdon elidegenítéséhez vagy beruházásához, 
b) a Polgármester, az Alpolgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához, 
c) a hitel felvételéhez, amennyiben meghaladja a költségvetési rendeletben meghatározott mértéket, 
d) a bizottság tárgyalása nélküli előterjesztés napirendre tűzéséhez, 
e) az előterjesztés visszavonása esetén annak napirenden tartásához és 
f) az önkormányzati vagyon ingyenes megszerzéséről és átengedéséről szóló döntéshez. 

 
(2) A minősített többséghez a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének, legalább 7 főnek 
egybehangzó igen szavazata szükséges. 
 

Összeférhetetlenség, kizárás 
 

35.§ (1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az 
érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a 
Képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni. 
 
(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő, vagy a bizottság nem képviselő tagja a személyes érintettség 
bejelentésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és e mulasztást bárki észleli, köteles azt az elnöknek 
jelezni. Amennyiben a mulasztás beigazolódik, az elnök a mulasztót figyelmeztetésben részesíti. A 3. 
figyelmeztetés után a mulasztót az utolsó figyelmeztetés hónapjára járó tiszteletdíja nem illeti meg.   
 

A szavazás módja 
 
36.§ (1) A szavazás nyílt, titkos és névszerinti lehet. 
 
(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az elfogadott 
módosításokkal, kiegészítésekkel előállt teljes határozati javaslatról dönt a Képviselő-testület.  
 
(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a 
tartózkodók számát. 
 
(4) A Képviselő-testület által hozott határozatokat a naptári év elejétől folyamatos sorszámozással kell ellátni. A 
határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját. 
 
 

Nyílt szavazás 
 
37. § (1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza.  
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(2) A szavazás szavazógép használatával, annak működésképtelensége vagy külső helyszínen megtartott ülés 
esetén kézfelemeléssel történik. 
 

Név szerinti szavazás 
 

38.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhat névszerinti szavazást, erről a Képviselő-testület vita 
nélkül egyszerű többséggel dönt. 
 
(2) Ha a megválasztott önkormányzati képviselők legalább egynegyede (legalább 3 fő) kéri, névszerinti 
szavazást kell tartani. 
 
(3) Rendeletalkotásról a Képviselő-testület névszerinti szavazással dönt. 
 
(4) Közbeszerzési eljárás lezáró döntés esetén névszerinti szavazást kell tartani. 
 
(5) Névszerinti szavazásnál csak “igen” vagy “nem” szavazat lehetséges. 
 
(6) Névszerinti szavazás esetén a Jegyző felolvassa a képviselők névsorát. Elsőként a Polgármester, másodikként 
az Alpolgármester, ezt követően az önkormányzati képviselők ABC-sorrendben, “igen”-“nem” nyilatkozattal 
szavaznak. A Jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, összeszámolja az eredményt, és azt az elnöknek 
átadja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.  
 

Titkos szavazás 
 

39.§ (1) A Képviselő-testület a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben titkos szavazást tart.   
 
(2) A titkos szavazás lebonyolítása során a Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága önkormányzati képviselő tagjai szavazatszámláló bizottságként járnak el. 
 
(3) A titkos szavazás szavazólappal történik, a szavazólapon feltüntetett „igen” vagy „nem” nyilatkozattal.  
 
(4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Jegyző biztosítja. 
 
(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a 
jegyzőkönyvvezető írják alá. 
 
(6) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

Rendeletalkotás 
 
40.§ (1) Rendeletalkotási javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, a bizottságok és a Jegyző.  
 
(2) A javaslatot a Polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságok és a 
Polgármesteri Hivatal bevonásával a kezdeményezést, majd az elkészült tervezetet a Képviselő-testület elé 
terjeszti.  
 
(3) A rendelettervezet szakmai előkészítéséről a Jegyző gondoskodik. A jegyző által előkészített 
rendelettervezeteket a (4) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.  
 
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 
 

a) a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok megállapítására 
alkotott rendelettervezeteket; 

b) a költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezeteket; 
c) a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló 

rendelettervezeteket; 
d) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezetet; 
e) az a)-d) pontokban meghatározott rendeletek módosítására irányuló rendelettervezeteket; 
f) az önkormányzati rendeletet módosító, ill. hatályon kívül helyező rendelettervezetet, ha az csak 

magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 
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41. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés 
összehívásával egyidejűleg, vagy ha azt bizottság is tárgyalja, a bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg közzé 
kell tenni a www.gyal.hu honlapon.  
 
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről a Gyálon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező lakosok és a Gyálon működő szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen 
keresztül nyilváníthatnak véleményt. A bizottság által nem tárgyalt rendelettervezetekre vonatkozó vélemények 
elküldésére a Képviselő-testület ülését megelőző második nap16 óráig van lehetőség. Amennyiben a 
rendelettervezetet bizottság is tárgyalja, a vélemények elküldésének határideje a bizottsági ülést megelőző 
második nap 16 órája.  
 
(3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe 
továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik.  
 
(4) A beérkezett és figyelembe vehető véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a 
rendelettervezet bizottsági, vagy képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett és figyelembe vehető 
vélemények alapján az előterjesztő a rendelettervezethez módosító indítványt terjeszthet elő. Az előterjesztőt 
egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.  
 
42. (1) Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét e rendelet 
végrehajtása érdekében kezelheti.  
 
(2) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelés 
tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a 
vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.  
 
(3) A beérkezett véleményeket, valamint a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a rendelet 
hatályba lépésétől számított – amennyiben a rendelet ezen időn belül nem lépett hatályba, úgy a vélemény 
beérkezését követő – három hónapon belül törölni kell.  
 
43. § Az önkormányzati rendeletet a Polgármester és a Jegyző írja alá. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. A 
rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A 
kifüggesztés időtartama 30 nap. A lakosság jobb tájékoztatása érdekében a rendeleteket a kihirdetést követően az 
önkormányzat hivatalos honlapján teljes terjedelemben, és az „Új Gyáli Újság” következő számában rövid 
tájékoztatás formájában is kötelező közzétenni. 
 

Jegyzőkönyv 
 
44.§ (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a testületi ülés helyét; 
b) időpontját; 
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
f) az előterjesztéseket; 
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 

elhangzottak lényegét; 
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
l) a szavazás számszerű eredményét; 
m) a hozott döntéseket. 

 
(2) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a Polgármester és a Jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő tizenöt napon belül a Jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 

http://www.gyal.hu/
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(3) A Polgármester, vagy a képviselők legalább egynegyede szó szerinti jegyzőkönyv készítését is 
indítványozhatja az adott napirendi kérdésben. Az indítványról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 
dönt. 

(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének 
a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
(5) A választópolgárok az (4) bekezdés szerinti jogukat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal kijelölt 
irodájában gyakorolhatják. 
 
(6) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvétel megőrzéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

A közmeghallgatás 
 

45.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, 
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hirdető tábláin 
kifüggesztéssel kell kihirdetni, de a lakosság jobb tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján 
és az „Új Gyáli Újság” –ban is közzé kell tenni.  
 

Lakossági fórumok 
 
46.§ Az önkormányzat által elhatározott, a város egészét vagy többségét érintő ügyekben lakossági fórumok 
szervezéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. A lakossági fórumról 
emlékeztető készül.  

 
8. A Képviselő-testület bizottságai 

 
47.§ (1) A Képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A Képviselő-
testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
 
(2) Az ideiglenes bizottság megszűnik, amennyiben a létrehozásának alapjául szolgáló ok, vagy feladat 
megszűnik, az időpont vagy esemény bekövetkezik. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt ok vagy feladat megszűnésről a Képviselő-testület a következő ülésén egyszerű 
többséget igénylő határozattal dönt. 
 
(4) A bizottságok feladatai a Mötv. 59.§ (1) bekezdésében foglaltakon kívül különösen: 

a) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő, feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket, 
e R. szerinti feladatkörükben előterjesztést nyújthatnak be, intézkedéseket kezdeményezhetnek, ajánlással 
fordulhatnak az érintett önkormányzati szervekhez, 

b) javaslatot tesznek a bizottság működési területéhez tartozó kitüntetések, díjak odaítélésére, a vonatkozó 
rendeletek szerint. 

 
(5) A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak, melyet bármikor visszavonhat.  
 
(6) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyek eldöntését átruházhatja illetékes bizottságaira. Az 
átruházott hatáskörök jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

 
(7) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, a jegyzőkönyv készítésére és megküldésére a 
Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és 
egy tagja írja alá, illetve hogy a bizottsági elnök akadályoztatása esetén szavazással, egyszerű többséggel a 
bizottság levezető elnököt választ. 
 
(8) A Képviselő-testület nem határoz meg olyan előterjesztést, amelyet csak bizottság nyújthat be.  
(9) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket köteles bizottság tárgyalni, amennyiben van olyan bizottság, 
amelynek az adott kérdés a feladatkörébe tartozik. Ha az előterjesztést az illetékes bizottság nem tárgyalta meg, a 
Képviselő-testületi ülés elnöke a témát leveszi napirendről, és az illetékes bizottságnak megtárgyalásra 
visszautalja. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben 
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a) a tárgyalás a bizottság határozatképtelensége miatt nem történt meg; 
b) a Képviselő-testület által minősített többséggel napirendre vett, a meghívóban nem szereplő 

előterjesztés tárgyalására kerül sor. 
 
(10) Amennyiben több bizottság együttes ülést tart, azt, hogy melyik bizottsági elnök vezeti az ülést, az összes 
jelenlévő bizottsági tag egyszerű többségű szavazatával döntik el. A külön bizottsági döntést igénylő 
kérdésekben – figyelembe véve a bizottságok feladat- és hatáskörét – azonban a bizottságok külön-külön 
szavaznak. Az együttes ülés megtartása esetén is az egyes bizottságok üléséről külön-külön jegyzőkönyv készül. 
 

A létrehozott bizottságok 
 
48.§ (1)   Állandó bizottságok: 

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (PGB), 
- Ifjúsági és Sport Bizottság (ISB) 
- Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB), 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB), 
- Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (KKB) 
- Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság (VÖB). 
 

 (2) A bizottságok létszámát, tagjainak nevét és rendes üléseiknek időpontjait a jelen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
49.§ (1) A Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 
tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 
vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 

c) véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat; 
d) véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat; 
e)     véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait. 

 
(2) A Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő-testület a 
vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 
Állami Számvevőszéknek. 
 
(3) A Bizottság különösen: 

a) összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásokat. 

b) véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül 
ba) a szerkezeti és szabályozási terveket, 
bb) a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét, 
bc) a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat, 
bd) telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 
be) vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését, 
bf) beruházások megvalósítását, 
bg) köztemetők üzemeltetését, 
bh) helyi tömegközlekedés megoldását.  
 

Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

50.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 
a) az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatok, 
b) az ifjúsági és sportfeladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok, 
c) az Önkormányzat sportfeladataival kapcsolatos döntéseinek előkészítése.  

 
(2) A Bizottság különösen: 
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a) segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek, sportegyesületeknek 
vállalt feladataik ellátása érdekében; 

b) figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének – végrehajtását; 
c) együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal;  
d) figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát; 
e) kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok egészséges 

életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére. 
 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
51.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 

a) a köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok, 
b) a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatok, 
c) a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok. 
d) az oktatási és kulturális feladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok, 
e) utcaelnevezés, 
f) a Gyáli Települési Értéktár Bizottság feladatkörének ellátása. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) rendszeres kapcsolatot tart a köznevelési intézmények vezetőivel, részt vesz az intézményvezetői 
értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását. 

b) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, 
gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. 

c) részt vesz a köznevelési intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető 
költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira. 

d) figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást 
kérhet. 

e) tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – 
szakmai munka eredményességéről akár felkért szakértők bevonásával, akár az intézmény 
beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján. 

f) évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését. 
g) koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját. 
h) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére. 
i) javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására. 
j) elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését. 

 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
52.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok, 
b) az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatok, 
c) a családvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
d) a szociális ellátással kapcsolatos feladatok. 
 

(2) A Bizottság különösen: 

a) javaslatot tesz - a feladatkörébe tartozó körben - intézmények létesítésére, megszüntetésére, 
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására; 

b) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére; 
c) véleményezi - a feladatkörébe tartozó körben - a költségvetés előirányzatait, részt vesz annak 

kialakításában, figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés e célra meghatározott részének 
végrehajtását; 

d) előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási szerződések 
esetében; 

e)  dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

53.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 
a) a szerkezeti és szabályozási tervek környezetvédelmi szempontú véleményezése, 
b) a városi beruházások környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 
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c) a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatok, 
d) a közbiztonságot érintő feladatok. 
 

(2) A Bizottság különösen: 

a) előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és belterület) 
tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok meghatározásánál, melyek 
területfelhasználást igényelnek és környezetvédelmi vonatkozásuk nyilvánvaló; 

b) figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat dolgoz ki, 
közreműködik a végrehajtásban; 

c) a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség 
munkájáról szóló éves tájékoztatót; 

d)  figyelemmel kíséri a mezőőrség és a közterület-felügyelet munkáját;  
e) figyelemmel kíséri a város rendőrőrsének bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos 

tevékenységét; 
f) a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség 

munkájáról szóló éves tájékoztatót; 
g) koordinálja a Rendőrkapitányság és a Képviselő-testület kapcsolattartását; 
h) koordinálja a Polgárőrség és a Képviselő-testület kapcsolattartását. 
 

 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

 
54.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) a képviselő-testületi ülésen felmerülő szavazatszámláló bizottsági feladatok, 
b) a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok, 

c) a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok.. 
 
(2) A Bizottság különösen: 

a) Szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor az szükséges. 
b) nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait. 
c) lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos döntését. 
d) lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és 

előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését. 
e)  nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait. 

 
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

 
55.§ (1) Az önkormányzati képviselő az Mötv. 39.§-ában foglalt szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot 
tenni. 
 
(2) A vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság tartja nyilván és 
ellenőrzi. 

(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványt a képviselő nyilatkozata alapján a 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság biztosítja. 
 
(4) A vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
elnöke tájékoztatja a képviselőt a soron következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidejéről. 
 
(5) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot átadáskor a képviselő és a Vagyonnyilatkozat-tételi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság jelenlévő tagjai együttesen aláírják és lebélyegzik. A vagyonnyilatkozatot a 
Bizottság őrzi. 
 
56.§ (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen 
a Képviselő-testületet. 
 
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság felhívására a Képviselő köteles saját és a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra 
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vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 
 

Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás 
 
57. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben 
jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 
harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony 
megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság részére történő átadását az összeférhetetlenség 
megszüntetésének kell tekinteni. 
 
(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely 
önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség 
megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A Képviselő-testület 
határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 
 
(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a 
Polgármesternél, melyet a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak haladéktalanul 
továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem 
tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az 
ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 
 
(4) A méltatlansági eljárásra az Mötv. 38.§-ában foglaltak alkalmazandók. 
 

9. A Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző  
 

A Polgármester 
 
58.§ (1) A Polgármester megbízatását főállásban tölti be. 
 
(2) A Polgármester feladata – a Mötv. 67. §-ában foglaltakon kívül – különösen: 

a) gondoskodik – a Jegyző közreműködésével – a Képviselő-testület üléseinek előkészítéséről. 
b) ellátja a képviselő-testületi ülés vezetésével kapcsolatos elnöki teendőket. 
c) szervezi és ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 
d) figyelemmel kíséri és segíti a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységét. 
e) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. 
f) minden rendes Képviselő-testületi ülésen írásban beszámol a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. 
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület a hatásköréből a Polgármesterre ruház át. 
h) beszámoltatja az Alpolgármestert feladatai végrehajtásáról. 
i) beszámoltatja a Jegyzőt az önkormányzati hatósági tevékenység végzéséről. 
j) utasításokat ad a Jegyző részére a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, feladataival 

kapcsolatban. 
k) biztosítja a Polgármesteri Hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi 

értekezleten való megtárgyalását. 
 

(3) A Polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő 
közösségeivel, valamint a városban működő vállalatokkal, vállalkozásokkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől 
jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, tájékoztatja őket az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről, 
velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet. 
 
59.§ (1) Amennyiben a Polgármester a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben - a Képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a Mötv. 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A 
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától 



 17

számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a 
Képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 
 
(2) a Képviselő-testület nem állapít meg olyan ügyet, amelyben a polgármester önállóan dönthet abban az 
esetben, ha a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő 
alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. 
 
(3) A Képviselő-testület nem állapít meg olyan önkormányzati ügyet, amelyben a polgármester a két ülés közötti 
időszakban önállóan döntést hozhat.  
 
(4) A Polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 
 
(5) A Polgármester jogszabályban meghatározott és a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 
hatásköreit jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

Az Alpolgármester 
 

60.§ (1) Az Alpolgármester a Polgármester irányításával –főállásban- látja el feladatait.  
 
(2) A Polgármester mellett egy Alpolgármester dolgozik, aki a Polgármester által meghatározott önkormányzati 
feladatkörökben a döntések előkészítésével segíti a Polgármestert, illetőleg távolléte esetén helyettesíti.  
 
(3) Az Alpolgármester együttműködik a Polgármesterrel az önkormányzat képviseletében, a bizottságok 
munkájának összehangolásában, a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak irányításával kapcsolatos 
feladatok ellátásában. Közreműködik a Képviselő-testület olyan előterjesztéseinek előkészítésében, és a 
határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörével összefüggnek. 
 
(4) Az Alpolgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

 
A Jegyző 

 
61.§ (1) A Jegyzőnek a Mötv. 81.§ (3) bekezdésében foglaltakon kívül az alábbi feladatai vannak: 

a) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről 
és közzétételéről. 

b) a Polgármester irányításával gondoskodik a Képviselő-testület 
ba) üléseinek időben történő előkészítéséről, 
bb) az előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről, 
bc) jegyzőkönyv vezetéséről, 
bd) a határozatoknak az érdekeltekhez történő megküldéséről. 

c) felelős a testületi előterjesztések és döntési tervezetek jogi véleményezéséért. 
d) köteles jelezni, ha a Képviselő-testület működése vagy döntése során jogszabálysértést tapasztal.  
e) gondoskodik a Képviselő-testület bizottsági üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, 

lebonyolításáról, a bizottság munkájához szükséges felvilágosítási segítség megadásáról. 
f) felügyel a Polgármesteri Hivatal tevékenységének a törvényességére, ennek körében 

fa) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét, 
fb) szükség esetén funkcionális, eseti, és célvizsgálatot rendel el. 

g) gondoskodik a jelen R. függelékeinek folyamatos naprakész vezetéséről. 
h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Feladatainak végrehajtásáról 

rendszeresen beszámol a Polgármesternek. 
i) szervezi és vezeti a Polgármesteri Hivatalt a hivatal szervezeti felépítése szerinti irodák vezetői útján. 
j) gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabály változás esetén jelzi a módosítás 

szükségességét. 
k) közvetlenül irányítja az Polgármesteri Hivatal apparátusának személyzeti munkáját. 

 
(2) A Képviselő-testület által a Jegyzőre átruházott hatásköröket jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 
(3) A Jegyzőt akadályoztatása esetén az Aljegyző helyettesíti. 
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(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb 
hat hónap időtartamra - a Polgármester a Polgármesteri Hivatal képesítési feltételeknek megfelelő köztisztviselői 
közül 3 napon belül köteles megbízni azt a köztisztviselőt, aki a jegyzői feladatokat átmenetileg ellátja.   
 

A tisztségviselők fogadóórái 
 

62.§ A tisztségviselők (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző) havonta egy alkalommal meghatározott 
napon és időben fogadóórát tartanak, melyről a lakosságot a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján - tájékoztatni kell. Elháríthatatlan akadályoztatás esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni 
kell. 
 

10. Együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal és egyesületekkel  
 

63.§ Az Önkormányzat a nemzetiségi ügyek feladatainak ellátása érdekében együttműködik mind a települési, 
területi és országos nemzetiségi önkormányzatokkal, mind pedig a megyében működő nemzetiségi 
egyesületekkel. Ezen együttműködés keretében minden olyan feladatot ellát, javaslatot, kezdeményezést 
befogad, amelyet jogszabály előír. A feladatellátás során az Önkormányzat a nemzetiségek számára az adott 
feladat kapcsán jogszabályban előírt véleményezési és egyetértési jogot a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
biztosítja. 

 
Gyáli Roma és Román Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi Önkormányzat együttműködésének szabályai 
 
64.§ (1)  A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat 
(továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzatok) a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vonatkozóan együttműködési megállapodást kötöttek a helyi önkormányzattal.  
 
(2) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati 

költségvetési rendelet keretein belül – a Nemzetiségi Önkormányzatok részére a működéséhez szükséges 
feltételeket, az alábbiak szerint: 

 
-  Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatok üléseinek 

lebonyolításához, közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, 
Kőrösi út 112-114. szám alatti épületben. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a 
Nemzetiségi Önkormányzatok részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a 
rendezvényeinek megszervezését. A teremhasználatot és annak feltételeit minden 
hónapban előre kell egyeztetnie az Elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a Jegyzővel. 

-     Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzatok kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 
feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzatok 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

-   A jegyző – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi 
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

      -    A Nemzetiségi Önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodáján és Pénzügyi  és Adó Irodáján keresztül biztosítja.  

-  A Nemzetiségi Önkormányzatok üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 
Jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül 
biztosítja. 

 
(3) Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött megállapodás 
szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökeinek szoros 
együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. 

 
 

11. Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok 
 
65.§ Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok felsorolását 
jelen rendelet 3. függeléke tartalmazza. 
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A Polgármesteri Hivatal 

 
66.§ (1) A Képviselő-testület – Gyáli Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt hoz létre, az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására. A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját a 4. függelék tartalmazza. 
 
(2) Az egységes hivatalhoz a belső ellenőri munkakör nem tartozik. Az önkormányzat a belső ellenőri 
feladatokat a vállalkozói szerződés keretében, külső céggel megbízással látja el és a további részletes 
szabályokat a szerződés tartalmazza. 

(3) A jelen rendelet 5. függeléke tartalmazza a Hivatal szervezeti és működési szabályait, a működéshez 
szükséges további részletes szabályokat a Polgármester és a Jegyző  utasításban szabályozhatja. 

 
12. „Kertváros” Önkormányzati Társulás 

 
67.§ A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására társulási formában működik a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás.  

 
13. Vegyes és záró rendelkezések 

 
68.§ (1) E rendelet 2015. január 1.  napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 
-   a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.31.) önkormányzati 

rendelet; 
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet; 
-  a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelet, valamint a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 19/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 9-11.§-ai; 

- a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 3-6.§-ai; 

- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására kiadott 14/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet; 

- az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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1.  melléklet a ../2014. (…..) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök 
 
1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

- dönt az önkormányzati bérlakások karbantartási, felújítási tervéről és költségvetéséről, 
- dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról, 
- dönt a közbeszerzési eljárások kiírásáról az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 

szerint, 
-  rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 
 
2./ Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

- ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját, 
- ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, 
- dönt a köznevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton történt 

támogatásáról, 
-  dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében beérkezett pályázatok 

elbírálásáról, 
-  ellenőrzi a köznevelési intézmények házirendjét, 
- meghatározza az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait, 
- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
-  dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.  
 
3./ Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

- gyakorolja a méltányosságból nyújtható önkormányzati segéllyel összefüggő feladat- és 
hatásköröket 

 - gyakorolja az átmeneti kölcsönnel összefüggő feladat- és hatásköröket, 
- gyakorolja a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásokkal összefüggő 

feladat- és hatásköröket, 
 - dönt az ifjú házasok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatásáról, 

- jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és az 
önkormányzat által fenntartott Bölcsőde Szakmai Programját. 

- elbírálja a jogorvoslati kérelmeket az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde vonatkozásában. 
 

4./ Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
-    dönt a Bizottság részére a költségvetésben jóváhagyott összeg felhasználásáról. 
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2.  melléklet a ../2014. (…..) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 
A Polgármester: 
 
 
- gyakorolja az önkormányzat címerének használatának engedélyezésével összefüggő feladat- és 

hatásköröket. 
 
- gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 
 
- gyakorolja -100.000.-Ft értékhatárig- a behajthatatlannak minősített követelésről való lemondással, 

illetve a követelés mérséklésével összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a fiatal házasok első lakáshoz jutó támogatásával, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésének helyi szabályozásával összefüggésben az ingatlan nyilvántartás felé az 
Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogokat érintő feladat és hatásköröket. 

- gyakorolja az önkormányzati segéllyel - a méltányosságból nyújtható önkormányzati segély kivételével 
- összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alóli mentességgel összefüggő 
feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a lakásfenntartási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a méltányossági közgyógyellátással összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a köztemetéssel összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a beiskolázási segéllyel összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- gyakorolja a szociális tanulmányi ösztöndíjjal összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátás igénybevételével, az 
intézményi jogviszony keletkezésével összefüggő feladat és hatásköröket. 

- bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 
javaslatára örök temetkezési hely céljára díszsírhelyet adományozhat. 

 
- kezeli a„Gyál Város Önkormányzata likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzat”-ában  foglaltak 

alapján a kockázatokat, szabad pénzeszközöket és opciós, határidős, forward rate agreement, zero cost 
collar és konverziós ügyleteket köthet az abban foglaltak szerint. 

- gyakorolja a behajtási engedéllyel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 

- rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a 
polgármester hatáskörébe utalja. 

- dönt az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról.  
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3. melléklet a .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő-testület által a Jegyzőre átruházott hatáskörök 
 
 
 
 
 
A Jegyző : 
 
 
- gyakorolja az állatok tartásának helyi szabályozásából adódó feladat- és hatásköröket, 
 
- gyakorolja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
helyi rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket, 
 
- gyakorolja a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket.  



 23

  
1. függelék a …/2014. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉVSORA 

 
Polgármester: 
 
  PÁPAI MIHÁLY     FIDESZ - KDNP 
 
Egyéni képviselők: 
 
1.sz. VK. CZOTTER FERENC LÁSZLÓ    FIDESZ - KDNP 
 
2.sz. VK. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA  FIDESZ - KDNP 
 
3.sz. VK. BÁCSI PÉTER         FIDESZ - KDNP 
 
4.sz. VK. ZABÁNNÉ NAGY GYÖNGYI    FIDESZ - KDNP 
 
5.sz. VK. ERŐS JÓZSEF      FIDESZ - KDNP 
 
6.sz. VK. NAGY JÓZSEF ELEK          FIDESZ - KDNP 
 
7.sz. VK. VINNAI TIBOR      FIDESZ - KDNP 
 
8.sz. VK. FA ZSUZSANNA     FIDESZ - KDNP 
 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
   
  VÉGH TIBOR      MSZP - DK 
 

HEGYMEGI ISTVÁN           MSZP - DK 
 
  LAKOS PÉTER      JOBBIK 
 

 
Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
Jakab József   ELNÖK   LUNGO DROM  
Perei Klára     ELNÖK-HELYETTES  LUNGO DROM  
Varga Richárd Roland  TAG   LUNGO DROM  
 
 

Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 
Fehér Szabolcs   ELNÖK   BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 
Nagy Attila     ELNÖK-HELYETTES  BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 
Nagy Péter   TAG   BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 
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2. függelék a .../2014. (…..) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Bizottságok létszámai és rendes üléseiknek időpontjai 
 
 
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    ülésezik: általában minden hónap 
        harmadik hete 
tagjainak száma 5 fő      szerda 16.00 óra 
 

Elnök: Czotter Ferenc László 
Tagok: Nagy József Elek 
  Lakos Péter 

Végh Tibor 
 

Külsős tag: Botlik Zoltán 
 
 
2. Ifjúsági és Sport Bizottság     ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 3 fő      szerda 14.00 óra 
 

Elnök: Vinnai Tibor 
Tagok: Bácsi Péter 
  Hegymegi István 

 
 
3. Oktatási és Kulturális Bizottság    ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 5 fő      szerda 15.00 óra 
 

Elnök: Nagy József Elek 
Tagok: Fa Zsuzsanna 

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 
 

 

Külsős tag: Gácsi Kiss Dezsőné 
  Karap Erzsébet 

 
 
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság  ülésezik: általában minden hónap  
  harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 17.30 óra 
 

Elnök: Zabánné Nagy Gyöngyi 
Tagok: Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 

Lakos Péter 
    

Külsős tag: Dr. Fa Cecília 
 
5. Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  ülésezik: általában minden hónap  
  harmadik hete 
tagjainak száma 4 ő      szerda 18.00 óra 
 

Elnök: Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 
Tagok: Zabánné Nagy Gyönyi 
  Vinnai Tibor 
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Külsős tag: Szabó István 
 
6. Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésezik: szükség szerint 
tagjainak száma 3 fő 
 

Elnök: Fa Zsuzsanna 
Tagok: Bácsi Péter 

Czotter Ferenc László 
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3. függelék a .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok: 
 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 

 Gyáli Polgármesteri Hivatal 
 Városi Egészségügyi Központ 

 
Önállóan működő költségvetési szerv: 
 

 Bóbita Bölcsőde 
 Liliom Óvoda 
 Tátika Óvoda 
 Tulipán Óvoda 
 Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

 
Gyál Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes gazdasági társaság: 
 

 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság:  
 

 Dél-Pest Megyei Regionális Viziközmű Zrt.  
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4. függelék a .../2014. (…...)  önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája 

 
 
 

 
 Gyál Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.Főépítész 

Alpolgármester 

Polgármester 

V.Aljegyző 

Jegyző 
VII. Belső ellenőr 

XII. Törvényességi 
referens IX. Igazgatási Iroda 

XI. Szervezési és 
Ügyfélszolgálati iroda 

VIII.Városfejlesztési 
Iroda 

X. Pénzügyi és Adó 
Iroda 
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5. függelék a .../2014. (…...)  önkormányzati rendelethez 

 
 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díjról szóló 
rendeletek módosítására  

 
Tisztel Képviselő-testület! 

 
A gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) tartalmazza.  A Gyvt. 29. § (1) bekezdése, valamint az Szt. 92. § (1) 
bekezdés a) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után 
fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. 

A Gyvt. 147.§ (3) bekezdése, valamint az Szt. 115.§ (9) bekezdése rögzíti, hogy a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 
tervezett adatok alapján év közben egy alkalommal lehet korrigálni, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A 
nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
számítja ki, és ő kezdeményezi az Önkormányzatnál a térítési díjemelést, amennyiben a költsége emelkedik.  

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az 1/2009.(II.01.) Ök. számú rendeletet, melyben 
meghatározta a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolás, valamint a szociálisan rászoruló felnőttek közétkezési térítési 
díjait. Ezek a díjak 2009. február 1. óta – közel hat éve – változatlanok. 

Megjelent a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, mely 2015. január 1-től kötelezően előírja a nyersanyagok korcsoportonként 
meghatározott minimális mértékét. A rendelet rendelkezéseinek betartása csak a jelenleg alkalmazottnál több alapanyag 
felhasználásával biztosítható. 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a gazdálkodási tényadatainak, az előre jelzett infláció 
mértékének, valamint az EMMI rendelet mellékletében a korcsoportonként meghatározott nyersanyag normáknak a 
figyelembevételével felülvizsgálta a térítési díjak mértékét. A számításokat az 1.számú melléklet tartalmazza, amely alapján 
20%-kal szükséges lenne emelni a nyersanyagnorma díjakat.  

Havonta átlagosan 2140 fő gyermek veszi igénybe az intézményi (bölcsőde, óvoda, iskola) étkezést, amelyből teljes árat 
fizet 1077 fő, 50%-os kedvezményben (nagycsaládos vagy tartósan beteg) részesül 268 fő, továbbá 795 fő részesül 100% 
kedvezményben (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban), akik helyett végső soron az Önkormányzat, illetve 
feladatalapú támogatásként részben a központi költségvetés fizeti meg a díjakat.  

Annak érdekében, hogy a díjemelés ne rójon nagy terhet a lakosságra, 2015. január 1-től 10%-os áremelésre teszünk 
javaslatot. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 2015. január 1-től a közétkeztetésben a 
10%-os nyersanyagnorma áremelését elfogadni szíveskedjenek.  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2. számú melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
    Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. november 3.  
 

Pápai Mihály 
polgármester 



  
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 

 
 

ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMA FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. május 31-i tényadatait felhasználva, felülvizsgálta az 
1/2009. (II.01.) önkormányzati rendeletben meghatározott étkezési térítési díjak mértékét.  

Az intézményi étkezési térítési díjak megállapításának alapjait képezik ellátási formánként a nyersanyagköltség egy napra, 
valamint a rezsiköltség egy napra vetített összegei.  

A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja  az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A szülők 
nem fizetik meg a Kft-nek a rezsiköltséget, az az Önkormányzat költségvetését terheli.  

A felnőtt étkeztetés díjának alapja a nyersanyagköltség és a rezsiköltség (igény esetén szállítási díj) összege.  
 
 
 
 

NYERSANYAG NORMA SZÁMÍTÁSA 
 
 
 
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározott korcsoportonkénti alacsony, illetve közepes adag alapján 
határozható meg a nyersanyag norma.  
 
A Kft. a korcsoportonkénti alacsony adag alapján kalkulálja a 2015. évre vonatkozó nyersanyagnormát. 

Az alapanyag norma számításhoz a Kft. a „Gasztro Admin” nevű számítástechnikai programot használja. A rendszer az 
alapanyag árak súlyozott, göngyölített átlagárával számol, amit a tárgyhó első napjától (havi nyitókészlettől) az aktuális 
dátumig történt bevételezések alapján határoz meg.   

A fenti számú EMMI rendelet az alapanyagokat csoportokba sorolja, ezen csoportok alapján határozza meg az előirányzott 
fogyasztás mennyiségi értékeit a korcsoportok számára, egy élelmezési napra, egy főre (például: általános iskolás menza, 
7-10 éves,  gramm felhasználás). 

Egy csoportba többféle, különböző élelmiszer alapanyag tartozik. Az egyes anyagcsoportok egy nap alatt felhasznált 
mennyisége és az áru forint értékének szorzata határozza meg az alábbi táblázatban szereplő élelmiszer nettó egységárát 
(például: „Hús” élelmiszer 980,-Ft nettó egységár). 

Az alapanyagok jövőbeni áremelkedései miatt vettük figyelembe a  Magyar Nemzeti Bank 2015. évi fogyasztóiár-
index (infláció) előrejelzését (2,5%). Az összes anyagcsoport (élelmiszer oszlop) inflációval növelt nettó egységár (Ft) és 
adott korcsoport összes fogyasztási mérték (gramm oszlop) szorzatösszegeinek összeadásával kapjuk meg az egy főre, egy 
napra jutó tényleges nyersanyag felhasználást a rendelettel összehasonlítható formában (például: ÖSSZESEN nyersanyag 
Ft/nap sor – Általános iskolás menza Ft oszlopa). 

 
2014. január 1- május 31. közötti  tényadatokat figyelembe véve  a  nyersanyagnorma, a 2015. évre előrejelzett 2,5%-os 
fogyasztóiár-index emelkedésével az alábbiak szerint alakul (1-3. számú táblázatok): 
 

 
 
 
 
 



 
ALACSONY NYERSANYAG NORMÁVAL SZÁMOLT ISKOLAI MENZA 

(napi 1-szeri étkezés, 1 főre, 1 napra megadott mennyiséggel számolva) 
 
 
 

1.sz. táblázat  
 

adatok forintban  áfa nélkül 

Élelmiszer

Ált. Iskolás menza Ált. Iskolás menza Középiskolás menza

Ft Ft Ft

Hús 980 420 42,19 480 48,22 540 54,24

Húskészítmény 852 873 110 9,61 130 11,35 140 12,23

Belsőség 518 531 160 8,50 180 9,56 200 10,62

Hal, halkonzerv 934 957 90 8,62 100 9,57 110 10,53

Tej, tejtermék 152 156 400 6,23 400 6,23 400 6,23

Sajt, túró 1103 300 33,92 300 33,92 300 33,92

Egyéb tejkészítmény 470 482 300 14,45 300 14,45 300 14,45

Főzőzsiradék 335 343 70 2,40 80 2,75 100 3,43

Kenőzsiradék 596 611 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Cukor, méz 329 337 90 3,04 110 3,71 120 4,05

Liszt, gabonakészítmény, rizs 214 219 400 8,77 500 10,97 600 13,16

Kenyér, péksütemény 311 319 500 15,94 600 19,13 700 22,31

Száraztészta 370 379 120 4,55 160 6,07 180 6,83

Burgonya 65 67 900 6,00 1000 6,66 1250 8,33

Zöldségfélék 184 189 1500 28,29 1800 33,95 2000 37,72

Gyümölcs 186 191 900 17,16 1000 19,07 1200 22,88

Hüvelyesek 268 275 150 4,12 180 4,94 210 5,77

Tojás 472 484 250 12,10 250 12,10 250 12,10

Rostos üdítő 247 253 200 5,06 200 5,06 250 6,33

Lekvár 431 442 20 0,88 30 1,33 40 1,77

Olajos magvak 1348 30 4,15 30 4,15 40 5,53

Fűszerek 335 343 0,47 0,02 0,63 0,02 0 0,00

Tartalék csoport 363 372 0,02 0,00 0,02 0,00 0 0,00

Csokoládé 1700 3,8 0,66 3,8 0,66 0 0,00

ÖSSZESEN nyersanyag  (Ft/nap): 237  264  292

Szülő befizetése 1/2009. rendelet alapján rezsiköltség nélkül (Ft/nap): 198 226 234

Különbözet (Ft/nap): 39  38  58

Szükséges áremelés (Ft/ ALACSONY adag) esetén: 20%  17%  25%

Egységár 
nettó Ft 
2014. év

Infláció 
előrejelzés 
2015. évre 
+2,5% *  
nettó Ft

7-10 év 
gramm

11-14 év 
gramm

15-18 év 
gramm

1 005

1 131

1 382

1 743

� 
* Forrás:  � HYPERLINK "http://www.mnb.hu/"�www.mnb.hu� 
 
Fenti táblázat alapján látható, hogy a szülői befizetések mértéke nem fedezik a Kft. norma szerinti önköltségét  az EMMI 
rendeletben megállapított alacsony adaggal számolva. 2015. január 1-től szükséges áremelés mértéke az iskolai menzáknál 
17% - 25%, mely a szülőknek 38,- és 58,-Ft és áfa közötti többlet kiadást jelent naponta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.mnb.hu/


 
 

ALACSONY NYERSANYAG NORMÁVAL SZÁMOLT BÖLCSÖDE, ÓVODA, NAPKÖZIK 
(napi 3-szori étkezés 1 főre, 1 napra megadott mennyiséggel számolva) 

 
 

2.sz. táblázat  
 

adatok forintban áfa nélkül 

Élelmiszer

Bölcsőde Óvoda Ált. Iskolás napközi Ált. Iskolás napközi

Ft Ft Ft Ft

Hús 980 240 24,11 300 30,14 420 42,19 480 48,22

Húskészítmény 852 873 75 6,55 160 13,97 240 20,96 280 24,45

Belsőség 518 531 100 5,31 120 6,37 160 8,50 180 9,56

Hal, halkonzerv 934 957 60 5,74 80 7,66 110 10,53 130 12,45

Tej, tejtermék 152 156 3500 54,53 2300 35,83 2000 31,16 2000 31,16

Sajt, túró 1103 300 33,92 500 56,53 700 79,14 700 79,14

Egyéb tejkészítmény 470 482 200 9,64 200 9,64 300 14,45 300 14,45

Főzőzsiradék 335 343 30 1,03 50 1,72 70 2,40 80 2,75

Kenőzsiradék 596 611 90 5,50 100 6,11 180 11,00 200 12,22

Cukor, méz 329 337 170 5,73 200 6,74 230 7,76 260 8,77

Liszt, gabonakészítmény, rizs 214 219 350 7,68 400 8,77 500 10,97 600 13,16

Kenyér, péksütemény 311 319 800 25,50 1000 31,88 1500 47,82 1800 57,38

Száraztészta 370 379 50 1,90 90 3,41 120 4,55 160 6,07

Burgonya 65 67 550 3,66 750 5,00 900 6,00 1000 6,66

Zöldségfélék 184 189 1200 22,63 1400 26,40 1700 32,06 1900 35,83

Gyümölcs 186 191 900 17,16 1000 19,07 1100 20,97 1200 22,88

Hüvelyesek 268 275 0 0,00 120 3,30 150 4,12 180 4,94

Tojás 472 484 150 7,26 200 9,68 250 12,10 250 12,10

Rostos üdítő 247 253 300 7,60 400 10,13 400 10,13 400 10,13

Lekvár 431 442 20 0,88 30 1,33 40 1,77 40 1,77

Olajos magvak 1348 20 2,76 20 2,76 30 4,15 30 4,15

Fűszerek 335 343 0,03 0,00 0,3 0,01 0,26 0,01 0,12 0,00

Tartalék csoport 363 372 0,012 0,00 0,12 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00

Csokoládé 1700 3,8 0,66 3,8 0,66 3,8 0,66 3,8 0,66

ÖSSZESEN nyersanyag  (Ft/nap) 250  297  383  419

Szülő befizetése 1/2009. rendelet alapján (Ft/nap) 209 248 308 352

Különbözet (Ft/nap) 41  49 75 67

Szükséges áremelés (Ft/ ALACSONY adag) esetén: 19%  20% 24% 19%

Egységár 
nettó Ft 
2014. év

Infláció 
előrejelzés 
2015. évre 
+2,5% *  
nettó Ft

1-3 év 
gramm

4-6 év 
gramm

7-10 év 
gramm

11-14 év 
gramm

1 005

1 131

1 382

1 743

� 
* Forrás:  � HYPERLINK "http://www.mnb.hu/"�www.mnb.hu� 
 
 
A napi háromszori étkezők (bölcsőde, óvoda, általános iskola napközi) esetében 19% - 24%-os áremelésre van szükség 
ahhoz, hogy a Kft. önköltségi ára megegyezzen az EMMI rendeletben meghatározott alacsony nyersanyag norma forint 
értékével. A szülőknek ez 41,- és 75,-Ft és áfa közötti  többletkiadást jelent naponta. 
 

http://www.mnb.hu/


ALACSONY NYERSANYAG NORMÁVAL SZÁMOLT SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELNŐTTEK 
(napi 1-szeri étkezés, 1 főre, 1 napra megadott mennyiséggel számolva) 

 
3.sz. táblázat  

 
adatok forintban áfa nélkül 

Élelmiszer

Felnőtt Felnőtt

Ft Ft

Hús 980 600 60,27 540 54,24

Húskészítmény 852 873 150 13,10 140 12,23

Belsőség 518 531 200 10,62 200 10,62

Hal, halkonzerv 934 957 110 10,53 110 10,53

Tej, tejtermék 152 156 400 6,23 400 6,23

Sajt, túró 1103 300 33,92 300 33,92

Egyéb tejkészítmény 470 482 300 14,45 300 14,45

Főzőzsiradék 335 343 100 3,43 100 3,43

Kenőzsiradék 596 611 0 0,00 0 0,00

Cukor, méz 329 337 120 4,05 120 4,05

Liszt, gabonakészítmény, rizs 214 219 600 13,16 600 13,16

Kenyér, péksütemény 311 319 700 22,31 700 22,31

Száraztészta 370 379 180 6,83 180 6,83

Burgonya 65 67 1250 8,33 1250 8,33

Zöldségfélék 184 189 2000 37,72 2000 37,72

Gyümölcs 186 191 1200 22,88 1200 22,88

Hüvelyesek 268 275 210 5,77 210 5,77

Tojás 472 484 250 12,10 250 12,10

Rostos üdítő 247 253 300 7,60 300 7,60

Lekvár 431 442 40 1,77 40 1,77

Olajos magvak 1348 40 5,53 40 5,53

Fűszerek 335 343 0,093 0,00 0,027 0,00

Tartalék csoport 363 372 0,04 0,00 0,01 0,00

Csokoládé 1700 0 0,00 0 0,00

ÖSSZESEN nyersanyag  (Ft/nap):  301  294

Rezsiköltség (Ft/nap): 187 187

Nyersanyag és rezsiköltség összesen (Ft/nap): 488 481

Családsegítő központ befizetése 1/2009. rendelet alapján rezsiköltséggel (Ft/nap): 427 415

Különbözet (Ft/nap):  61  66

Szükséges áremelés (Ft/ ALACSONY adag) esetén:  14%  16%

Egységár 
nettó Ft 
2014. év

Infláció 
előrejelzés 
2015. évre 

+2,5%*  nettó 
Ft

19-69 év 
gramm

70 év felett 
gramm

1 005

1 131

1 382

1 743

� 
* Forrás: � HYPERLINK "http://www.mnb.hu/"�www.mnb.hu� 
 

 

A szociálisan rászoruló felnőttek esetében sem éri el az önköltségi ár a norma szerinti összeget. Szükséges áremelés 14% - 
16%, mely naponta 61,- és 66,-Ft nettó többletkiadást jelent a Családsegítő Központnak. 

Összességében megállapítható, hogy a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározott korcsoportonkénti 
alacsony adag alapján számított nyersanyagnorma  (1-3. számú táblázat) forint összege magasabb mint az 1/2009. sz. 

tbe egha zott térítési díjak mértéke. 
ő nyers nyagnormájának megfelelése miatt, a fenti táblázatokban szereplő számítások alapján 

legkésőbb 2015. január 1-től szükséges a jelenlegi intézményi térítési d

Gyál, 2014. július 16.   

Zsigovits Gábor 
ügyvezető 

önkormányzati rendele n m táro
Az EMMI rendelet kötelez a

íjakat emelni.  



2. számú melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
....../2014. (......) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 1/2009.(II.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 1/2009.(II.01.) 
számú rendelet (a továbbiakban: T.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
2. § A T. 1.§ a), b) c) és d) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„a) bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)   230.-Ft + áfa/nap; 
 bölcsődei gondozás:      0.-Ft; 

 
b) óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 

- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)    273.-Ft + áfa/nap; 
 

c) általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén 
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

� 7-10 év      339.- Ft + áfa/nap, 
� 11-14 év     387.- Ft + áfa/nap; 

 
- 1-szeri étkezés (ebéd) 

� 7-10 év      218.- Ft + áfa/nap, 
� 11-14 év     249.- Ft + áfa/nap; 

 
d) középiskolai ellátás esetén  

- 1-szeri étkezés (ebéd)      257.-Ft + áfa/nap;” 
 
 
 
3. § E rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   Polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



 
Melléklet a ….../2014. (…….) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
 

1. gyermek étkeztetés esetén  
- 1-szeri étkezés (ebéd)      257.-Ft + áfa/nap; 

 
2. felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      451.-Ft + áfa/nap; 
 
3. időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      438.-Ft + áfa/nap; 
 
4. Étel házhozszállítása (étkeztetés)     135.-Ft/adag. 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2009.(11.01.) számú rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díjainak megállapításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméró1 és a gyámügyi igazgatásról 
szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ A Képviselő-testület által Gyál Város közigazgatási területén biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díjai ellátási formánként 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

t) 

g) 

bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
- 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 

óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén 
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

• 7-10 év 
• 11-14 év 

- ! -szeri étkezés (ebéd) 
• 7-10 év 
• 11-14 év 

középiskolai ellátás esetén 
- 1-szeri étkezés (ebéd) 

felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 
- !-szeri étkezés (ebéd) 

idős korúak étkeztetése esetén (60 év felett) 
- !-szeri étkezés (ebéd) 

házi segítségnyújtás esetén 

209.-Ft + áfa/nap; 

248.-Ft +áfa/nap; 

308.- Ft+ áfa/nap, 
352.- Ft + áfa/nap; 

198.- Ft + áfa/nap, 
226.- Ft + áfa/nap; 

234.-Ft + áfa/nap; 

427.-Ft +áfa/nap; 

415.-Ft + áfa/nap; 

270.-Ft/óra. 

2.§ E rendelet 2009. február 01 . napján lép hatályba, egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi 
térítési díjainak megállapításáról szóló 1/2004.(II.4.) Ök. számú rendelet, továbbá az azt módosító 112005.(Il.Ol .) számú 
rendelet, az 1/2006.(Il.6.) számú rendelet, az 112007.(I.31.) számú rendelet, valamint a 2/2008.(II.20.) számú rendelet 
hatályát veszti. 
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ZÁRA DÉK: 

A rendelet 2009. február 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 

kifüggesztéssel. 

s~~~ r -r~ ~~·~'&Ar<-, 
Soósné dr. áspár GabÍ.e1~:: -· . ~ 

jegyző . '1ti : 

~v. 

G y á 1, 2009. február 1. 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2015. évi 
illetménykiegészítésre vonatkozó rendelet megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §-a rögzíti, hogy a 
helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 30%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 20%-a.  

Gyál Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete 10.§-a szabályozza az illetménykiegészítés mértékét, 
amely mind felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő 
alapilletményének 20%-a. 

2015. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszáma – a polgármester és az alpolgármester 
kivételével – 55 fő. A jelenleg érvényben lévő, 20%-os mértékű illetménykiegészítés 55 fő tekintetében mintegy 
20,5 millió Ft+járulékai személyi jellegű kiadást jelent a következő évre. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt önkormányzati rendelet megalkotására. 

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 

Gyál, 2014. november 3. 

 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2014. (  ) számú rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítéséről  

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 2015. évi 
mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. § A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét  
 
a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, 
b.) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában 
 
állapítja meg. 
 
2. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és 2015. december 31. napján hatályát veszti. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető juttatásokról szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet „Illetménykiegészítésre” vonatkozó IV. 
Fejezete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2014. december ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2014. december ……. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 

Tárgy:   Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 
2013-2018. évre vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2013. (VI.27.) sz. normatív határozatával elfogadta 
Gyál Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2013-2018. évre vonatkozóan.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében lévő intézkedésekkel kapcsolatosan az alábbi 
módosítások szükségesek:  
 

II/1. A gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése – Megvalósult  
2013. decemberében átadásra került a bölcsőde 4 új csoportja, ezzel a pályázati segítséggel megvalósult 
a férőhelybővítés a Gyáli Bóbita Bölcsődében, mivel 54 főről 106 főre emelkedett a felvehető 
gyermekek száma. Gyál városában teljes egészében kielégítjük a bölcsődei igényeket. 

 
II/4. Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása – Az intézkedés megvalósulásának határidejének módosítása  

szükséges 2018.06.30-ra 
Jelenleg nincs anyagi forrása az Önkormányzatnak a teljes ingyenes táboroztatási lehetőség 
biztosítására, de keressük ennek lehetőségét. A rászoruló diákok részére 2013. és 2014. évben is 5.000,-
/Ft  támogatás nyújtása biztosított, ez éves szinten egymillió Ft.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§.(2) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületei számára, hogy a saját és az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, 
működését normatív határozatban szabályozza. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi 
esélyegyenlőségi program módosításával a  képviselő-testület a cselekvési programjának módosítását fogadja el, 
javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként hozza meg.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítását az alábbiak szerint:  

II/1. A gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése – Megvalósult 
II/4. Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása – Az intézkedés megvalósulásának határideje 2018.06.30. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 

    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző 
 
Gyál, 2014. november 3. 
 
          Pápai Mihály  
          polgármester 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. évi 
munkatervére 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére 
vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2015. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2014. november 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
         /2014.(………) sz. határozatával elfogadott 

2015. évi munkaterve 
 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Január 29. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a költségvetés 
beterjesztése) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Javaslat kitüntető címek és helyi elismerések adományozása rendjének áttekintésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
   Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 

3.  Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat a 2015/2016. nevelési évre a gyáli óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár továbbképzési tervének felülvizsgálatára, az 
esetleges módosítások jóváhagyására 

 
  Előterjesztő: Gazdik István intézményvezető  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
 
Február 26. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
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 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a költségvetés 
elfogadása) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2014. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 

10. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a 2015-2019. közötti Gazdasági Program megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi  bizottság 
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Március 26. 
 

1. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál  2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a gyáli óvodák beiskolázási terveinek elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Dr. Molnár Andor egészségügyi menedzser 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 
 
Április 30. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a DPMV Zrt. 2014. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

6. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés  odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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Május 28. 
 

1. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi 
ellátásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

3. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a gyáli óvodákban a 2015/2016. nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Június 25. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a 2015/2016. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok létszámának maximális 
létszámtól való eltérésének engedélyezésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 

3. Javaslat a 2015. évi intézményi felújításokra 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló  a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

5. Javaslat Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és  Sport Bizottság 
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Szeptember 24. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2015. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Október 29. 
 

1. Javaslat folyószámla hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

2. Javaslat a  Bóbita Bölcsőde 2014/2015.  nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

3. Javaslat a Tátika Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a Liliom Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Tulipán Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Zárt ülés:  
 

6. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi Bizottság 
 
 
November 26. 

 
 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 
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Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi munkatervére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat a 2016. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 

 
  Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: valamennyi Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 
 6. Javaslat a gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

 
November 27. 
 
Közmeghallgatás: 
 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról 
 

2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó terveiről 
 

3. Közérdekű kérdések és bejelentések 
 
 
G y á l, 2014. november 5. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet a belső ellenőrzés tervezéséről a következők szerint rendelkezik: 

1. 29. § (1) szerint: Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

 
2. 30. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a 

szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében; 
 f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot. 
 

3.  31. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – 
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
 

4. 31.§ (2) szerint: Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 
alapulnia. 

 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

 a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 
bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
 g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
 h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
 i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
 j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
 k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
 l) az egyéb tevékenységeket. 
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A belső ellenőrzési vezető által összeállított szakmai anyagot – jóváhagyás céljából – beterjesztjük jelen 
előterjesztés mellékleteként. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kockázatelemzéssel alátámasztott 
2015. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 2015. december 31-ig 
Felelős:  Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr 
 
Gyál, 2014. november 4. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 



 1
Elemzések, általános felmérések 

a 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez 
 
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez - mint fontos alapinformációk - a 
következő elemzések, általános felmérések kerültek áttekintésre. 
 
I.  
1.) A Hivatalnál és az Intézményeknél végrehajtott belső ellenőrzésekről és 
azok tapasztalatait a jegyző és a belső ellenőr megtárgyalták.    
Az egyes szervezeti egység vezetők ismertették az elmúlt időszakban lefolytatott 
külső ellenőrzéseket, melyek befolyásolják a következő évi ellenőrzési terv 
kialakítását.  
 
2.) Az ellenőrzések alapján személyi felelősségre vonás kezdeményezése nem 
történt.  
 
3.) A 2013. és 2014. évi belső ellenőrzések megállapításai alapján kiemelt 
figyelmet kell fordítani a következő területek ellenőrzésére: 
-  Éves beszámoló, leltár ellenőrzését kiemelt ellenőrzésnek tekintjük. 
- Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzések bővülését kiemelt ellenőrzésnek 
tekintjük. 
-  A korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok utóellenőrzését kiemelt 
ellenőrzésnek tekintjük.  
- A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályzati rendszer ellenőrzését kiemelt 
ellenőrzésnek tekintjük, melybe bele tartozik a belső kontroll rendszer 
kiépítésének és működésének ellenőrzése is. 
- Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működésének ellenőrzését 
kiemelt feladatnak tekintjük. 
- Intézményi működés tekintetében a létszám és illetménygazdálkodás 
ellenőrzését valamint a közoktatási terület átalakítása kapcsán a törvényességi 
ellenőrzését kiemelt feladatnak tekintjük. 
 
II. Az önkormányzat gazdálkodási sajátosságainak áttekintése: 
A kockázatelemzés információit felhasználva az önkormányzat szabályozottsága 
és szabályszerű működésével kapcsolatban a következő állapot határozható meg: 

- Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézmények a gazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálatát továbbképzés keretében 
megismerték.  

 
Kockázatelemzés 

a 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez 
A belső ellenőrzés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez – a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. 
rendelet alapján – kockázatelemzést végzett azért, hogy a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre 
kerülhessenek. 
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 A kockázatelemzés során sor került:  
 - a folyamatok megértésére, (1 sz. táblázati forma alapján) 
 - a kockázatok azonosítására,   
 - a kockázatelemzés eredményének megállapítására. 
 

Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez 
A Jegyző és a belső ellenőrzési vezető az alábbiak szerint tekintette át a 
kockázatelemzést: 

- főfolyamatok és az azon belüli folyamatok meghatározása,  
- folyamatok céljának meghatározása,  
- a folyamatok jellemzése,  
- a folyamatok mutatókkal történő vizsgálata. 

 
1. A folyamatgazdákkal történő megbeszélés során meghatároztuk az egyes 
főfolyamatokat, melyek a tevékenységéhez, sajátos működési előírásaihoz 
igazodóan kerültek meghatározásra. 
 
A főfolyamatok a következők: 

1. Az éves költségvetési tervezés 
2. Az erőforrások beszerzése 
3. Erőforrások működtetése 

  
Az egyes főfolyamatokon belül azonosításra kerültek a különböző, jól 
elhatárolható folyamatok. 
 
„Az éves költségvetési tervezés” főfolyamat folyamatai: 

1. Feladatok áttekintése 
2. Hivatal tevékenységének áttekintése 
3. Saját bevételek tervezése  
5. Állami támogatás egyéb bevételi források 
6. Kiadások tervezése 

 
„Erőforrások beszerzése” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása 
2. Humán erőforrás alkalmazásának pénzügyi bonyolítása 
3. Szakmai folyamatokhoz szükséges erőforrások biztosítása 
4. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése 
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, a likviditás 
folyamatos ellenőrzése 

  
„Erőforrások működtetése” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai célkitűzések megvalósítása érdekében erőforrások működtetése 
2. Erőforrások működtetése érdekében a költségvetési előirányzatok 
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„Minőségbiztosítás” főfolyamat folyamatai: 

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása 
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése 

 
Az operatív gazdálkodás folyamatait a következőkre vetítettük: 

- Munkaerő gazdálkodás 
- Tervezés 
- Projektkezelés 
- Adatkezelés, adatvédelem 
- Előirányzat felhasználás, nyilvántartás 
- Fenntartás 
- Üzemeltetés 
- Készpénzkezelés 
- Könyvvezetés, beszámolás, számvitel, finanszírozás 
- Külső szervezetekkel történő együttműködés 
- Irányítás, ellenőrzés (FEUVE) 
- Iratkezelés, irattározás 

 
Az elemzés során meghatároztuk a folyamatok célja és tárgyát. A 
kockázatelemzés során a folyamatgazdák a jogszabályoknak, illetve a belső 
szabályoknak való megfelelést hangsúlyozták, mint a folyamatban rejlő jelentős 
kockázatot. Az adott folyamatcél elérése szempontjából fontos tényezőket 
azonosítottuk, és általánosan a belső szabályozottság áttekintését, aktualizálását, 
illetve egyes területeken pótlását határoztuk meg. 
 
2. A folyamatok általános jellemzését elvégeztük, megbeszéltük. 
A folyamatok áttekintése megtörtént: 

- azok időtartama vonatkozásában (kezdete, vége), 
- az inputjai és outputjai tekintetében,  
- a folyamatokkal kapcsolatos változások területén, 

A folyamatok jellemzése megtörtént az egyes részfolyamatokra vonatkozóan is. 
 
3. A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat meghatároztuk. 
A meghatározott folyamatokat a folyamatok kockázata fejezet tartalmazza úgy, 
hogy felsorolja a főfolyamatokat, majd az adott főfolyamatok alatt sorszámozva 
rögzíti az egyes folyamatokat is. 

 
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során 

A 2015. évi belső ellenőrzés tervezési feladatok előkészítéséhez és 
alátámasztásához azonosításra kerültek a kockázatok. 
A Hivatal főfolyamataihoz, azon belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó  

- kockázatok okai,  
- kockázatok valószínűségei, továbbá 
- kockázatok hatásai 

szintén meghatározásra kerültek. 
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Az egyes folyamatok célkitűzéseinek megvalósítását akadályozó tényezők a 
szóbeli megbeszélés során meghatározásra, majd kockázatként azonosításra 
kerültek azokkal a körülményekkel, tevékenységekkel, helyzetekkel együtt, 
melyek hibát, gyengeséget jelentenek a folyamat során. 
Az eleve nagy kockázatot hordozó folyamatok már a folyamatok 
meghatározásakor azonosításra, s így a kockázatelemzésben külön folyamatként, 
illetve folyamatrészként feltüntetésre kerültek. A főbb ellenőrzési pontok 
azonosítása is megtörtént, az egyedi kockázatok elemzési feladatai ellátásra 
kerültek. 
 
A feladatellátás konkrét módja a következő volt: 
- minden egyes kockázathoz hozzárendelésre került a kockázat hatásának (azaz a 
folyamat célja elérésére gyakorolt hatásának) nagysága, figyelembe véve azt, 
hogy a hatás „alacsony”, „közepes”, illetve „magas” kategóriába tartozhat. 

- „alacsony” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére minimális hatással van, vagy nincs is hatással,  
- „közepes” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére hatást gyakorol ugyan, de a hatás nem jelentős,  
- „magas” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának 
elérésére jelentős hatást gyakorol. 

 
- a kockázatokhoz meghatározásra került az adott kockázatként azonosított 
esemény, körülmény bekövetkezésének valószínűsége is. A kockázat 
bekövetkezésének valószínűsége három kategóriába sorolható: 

- „alacsony” kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek 
bekövetkezésének valószínűsége nagyon csekély,  
- „közepes” kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek 
bekövetkezésének valószínűsége átlagos,  
- „magas” kategóriába kell sorolni a kockázatok közül azokat, melyek nagy 
valószínűséggel, illetve biztosan be fognak következni. 

 
- a kockázatok hatás és valószínűség értékelését követően megtörtént a 
kockázatok elemzése.  
A kockázatok elemzésekor a hatás és a valószínűség során megadott kategóriák 
egységes értelmezésére került sor, így meghatározásra került a kockázat 
jelentősége. A jelentőség eldöntésére ismét az „alacsony”, a „magas”, valamit a 
„közepes” kategóriák kerültek alkalmazásra a következők szerint: 

 
- „alacsony” a kockázat jelentősége akkor, ha a hatás és a valószínűség 
együttes értékelése alapján a jelentősége alacsony (pl.: alacsony a hatás és a 
valószínűség; alacsony a hatás, és közepes a valószínűség, de a valószínűség 
együttes elemzése alapján a kockázat jelentősége mégis inkább az alacsony 
besorolást indokolja stb.); 
 
- „közepes” a kockázat jelenősége akkor, ha adott kockázat hatásaként és 
valószínűségeként megadott kategóriák összesítése alapján a közepes 
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kategória adódik (pl.: a hatás alacsony, de a valószínűség magas; illetve 
fordítva); 
 
- „magas” kockázatként kell besorolni a kockázatot akkor, ha a kockázat 
hatását és valószínűségét nézve magas kockázatot jelez (pl.: magas a hatás 
és a valószínűség is). 

 
A feladatok ellátását, az egyes folyamatokhoz azonosított kockázatokat, 
annak hatását, valószínűségét és ezek együttes elemzését „A folyamatok 
kockázata és ellenőrzése” című táblázat mutatja. 
 

Kockázatelemzés eredménye 
A kockázatelemzés eredményét a „Kockázatelemzés összesítése” határozza meg. 
A dokumentumok alapján a kockázatelemzés eredménye az alábbiak szerint 
foglalható össze: 
1.) Az „Éves költségvetési tervezés” főfolyamat az egyes folyamatok 
kockázatainak értékelésénél összességében magas kockázatot mutat, melynek 
ellenőrzésére az átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés keretében kerül sor. 
 
2.) Az „Erőforrások beszerzése” főfolyamat kockázatossága összességében 
magasnak minősíthető, melyet a FEUVE rendszer ellenőrzése és az átfogó püi. 
gazdasági ellenőrzéssel próbálunk kontrollálni.  
 
3.) Az „Erőforrások működtetése” főfolyamat közepes kockázatú folyamatokat 
jelent.  
 
További lényeges információk: 
A 2013. – 2014. években az Intézmények törvényességi (szabályszerűségi) 
ellenőrzése teljesült.  
A dokumentáltság területén meghatározható magas kockázat az alábbi 
tényezőkből ered: 
a) a szakmai folyamatok megléte és folyamatos aktualizálása folyamaton belül 
összességében magas jelentőséget és a folyamat szempontjából magas kockázatot 
jelentenek az alábbi kockázatok: 

- szakmai folyamatok leírásának hiánya, a folyamatleírások 
aktualizálásának elmulasztása,  
- a jogszabályi előírásokban történő változások bekövetkezésének hatása; 

 
b) általában a Hivatal működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok ellátása 
során jelentős és a folyamat kockázatossága szempontjából magas kockázatot 
jelentenek a következő kockázatok: 

- a Hivatal szervezeti és működési szabályozásait meghatározó 
dokumentumok hiánya, illetve avultsága, valamint 
- a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, 
illetve a szabályozások avultsága. 
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KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE 
A KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓAN 

Megnevezés Folyamat jelentősége
Folyamat  

kockázatossága 
Összesített  

kockázat-felmérés 

1. Főfolyamat: Éves költségvetési tervezés 

1. folyamat: Feladatok áttekintése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Hivatal illetve az Intézmények 
tevékenységének áttekintése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

3. folyamat: Saját bevételek tervezése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

4. folyamat: Állami támogatás egyéb bevételei, 
források 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

5. Kiadások tervezése 
alacsony 

közepes 
magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
2. Főfolyamat: Erőforrások beszerzése 

1. folyamat: Szakmai feladatok ellátásához 
szükséges humán erőforrások biztosítása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Humán erőforrás alkalmazásának 
pénzügyi bonyolítása 

Alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

3. folyamat: Szakmai folyamatokhoz szükséges 
erőforrások biztosítása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

4. folyamat: Pénzügyi folyamatok bonyolítása, 
szervezése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

5. folyamat: Előirányzat-felhasználási ütemterv 
figyelemmel kísérése, likviditás folyamatos 
ellenőrzése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
3. Főfolyamat: Erőforrások működtetése 

1. folyamat: Szakmai célkitűzések megvalósítása 
érdekében erőforrások működtetése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Erőforrások működtetése érdekében 
a költségvetési előirányzatok teljesítése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
4. Főfolyamat: Minőségbiztosítás 

1. folyamat: Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó 
minőségi kritériumok betartása 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

2. folyamat: Pénzügyi háttér rendszerének 
kidolgozása és működtetése 

alacsony 
közepes 

magas

alacsony 
közepes 

magas 

alacsony 
közepes 

magas

 
 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 2,0 180,0 180,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

1

2

3

4

5

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. 

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. 

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Pl. titkárnő.

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső erőforrás 
összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 munkanap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2
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7 Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog 
dolgozni a szervezetnél.                                                                                 
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                                             Terv 
státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.     
Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány 
státusz állt rendelkezésre.



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 3,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,0 4,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 78,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 1,0 25,0 2,0 47,0 3,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 
az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

Szabályszerűségi ellenőrzés  Utóellenőrzés8

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 
belső ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

Rendszerellenőrzés

db

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzés

Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy 
tervezett ellenőrzés helyett.
Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja 
végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat 
ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

2. számú melléklet

külső ellenőri 
napdb saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

napdb saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. 

db ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap db saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 150,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 150,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 78,0 0,0 2,0 10,0 15,0 0,0 5,0 0,0 0,0 108,0 0,0 108,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához 
kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor 
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás 
összesen.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás 
összesen.

saját ellenőri 
nap külső embernap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

dbkülső ellenőri 
nap

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzata

Intézkedések megvalósítása1

db5

4. számú melléklet

Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.



Skála érté Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
Bekövetkezési 

valószínűségek

Szervezet hibájából a 
tervezett munkába 
állástól való eltérés 

(késés)

5 Évente egyszer 81-99% 60 nap felett
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 46-60 nap
3 Kétévente egyszer 41-60% 31-45 nap
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 16-30 nap

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1-15 nap

Sorszá
m Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény

Kritikus 
kockázati 
tényező

1.0.0. Munkaerő-gazdálkodás (kapacitás, képzés, motíváció)

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. a belső szabályzatok az elemzési időszakban változhatnak 3 6 15
1.1.2. a szabályzat minősége nem lesz megfelelő 3 6 15

1.1.3.
szakképesítési elvárásokat egyáltalán nem vagy rosszul határozzák 
meg 3 6 15

1.1.4. váratlan évközi intézkedések fordulhatnak elő 3 6 15

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1.
a kapacitástervezéshez szükséges adatokat nem időben bocsájtják 
rendelkezésre 3 5 13

1.2.2. a partnerek adatszolgáltatása esetleg hiányos lesz 4 4 12

1.2.3. a partnerekkel folytatott kommunikáció esetleg nem megfelelő 3 3 9

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
a feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás esetleg nem áll 
rendelkezésre 5 6 30

1.4.2. a munkatársak felkészültsége hiányos lehet 6 6 36
1.4.3. a munkatársak feladatköre nem jól meghatározott 6 6 36
1.4.4. a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő 6 6 36
1.4.5. összeférhetetlenség miatt problémák adódhatnak 6 8 48

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesság, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
1.6.1. esetleg nem áll rendelkezésre az igényelt forrás 5 5 25

1.6.2.
a feladatok, erőforrások, kapacitások változását esetleg nem jól 
veszik figyelembe 6 5 30

1.6.3. speciális szaktudásra vonatkozó igényt nem sikerül kielégíteni 5 5 25
1.6.4. nem a legalkalmasabb jelöltet veszik fel 2 2 4

Klikk



1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
az évközi intézkedések hatását esetleg nem megfelelően képezik le a 
következő évre 2 2 4

1.8.2. túlságosan sok túlórapénzt kell kifizetni 5 6 30

1.8.3.
a szervezet számára haszontalan képzésekre költhetik a 
rendelkezésre álló keretet 3 3 9

1.8.4. a felvételre kerülő munkatársat valamilyen okból túlfizetik 3 6 18
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
1.9.1. az informatikai alkalmazás hiányos lehet 3 6 18
1.9.2. a számítások nem visszakereshetők vagy alátámaszthatóak 5 6 30

1.9.3.
a munkaerő nyilvántartás során az adatok 
sérülhetnek/módosulhatnak 5 6 30



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
Bekövetkezési 

valószínűségek

Tervezett 
elkészítési 
időtartam 
túllépése

5 Évente egyszer 81-99% 13 nap felett
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 10-12 nap
3 Kétévente egyszer 41-60% 7-9 nap
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 4-6 nap

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 0-3 nap

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Tervezés

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
a tervezési időszakra vonatkozóan esetleg nem fognak rendelkezésre 
állni a jogszabályok 2 2 6

1.1.2.
a váratlan évközi intézkedések, szabályváltozások előre nem 
tervezhető hatásokkal járhatnak 3 3 9

1.1.3. a tervezésre vonatkozó szabályok gyakran változnak, 3 3 9

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1.
a  szükséges adatok esetleg nem megfelelő időben és mennyiségben 
állnak rendelkezésre 4 4 12

1.2.2. a partnerekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő 2 2 6

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.3.1. Információáramlás akadozik 2 2 6
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
a szükséges mennyiségi és minőségi kapacitás nem fog 
rendelkezésre állni 4 3 10

1.4.2.
a folyamatban résztvevő munkatársak feladatköre nem kerül 
pontosan meghatározásra 3 3 9

1.4.3. a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő 3 3 9
1.4.4. összeférhetetlenség miatt sérül a tervezés megbízhatósága 3 4 11

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Korábbi évek tapasztalatait nem veszik figyelembe 3 5 15
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
1.6.1. Nem áll rendelkezésre az igényelt forrás 5 5 25

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekből rejlő kockázatok
1.7.1. A tervezés vezetői ellenőrzése nem történik meg 2 4 8
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1. az árváltozások hatásait esetleg nem jól mérik fel a tervezés során 3 3 9

Klikk



1.8.2.
a kiadások szerkezetére gyakorolt hatásokat nem jól mérik fel az 
egyes intézkedések kapcsán 2 4 8

1.8.3.
az évközi intézkedések hatását nem fogják jól leképezni a következő 
évre 2 3 6

1.8.4. rossz likviditástervezés 2 4 8
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
a szükséges időpontban az informatikai alkalmazás nem lesz 
megfelelő 3 4 12

1.9.2. a számítások nem lesznek visszakereshetők vagy alátámaszthatók 3 5 15

1.9.3. a folyamat során használt informatikai rendszerek nem kompatibilisek 5 5 25



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
Bekövetkezési 

valószínűségek

Hibás, illetve a szabálytól 
eltérő esetszám a 

folyamat végrehajtása 
közben  Célérték: 2 

ezrelék            ettől való 
eltérés %-ban

5 Évente legalább egyszer 81-99% 81 felett
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 61-80
3 Kétévente egyszer 41-60% 41-60
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 21-40

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 0-20

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Projekt kezelés pénzügyi folyamat

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok gyakran 
változhatnak 3 3 9

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1. Együttműködési nehézségek léphetnek fel 2 3 6
1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.3.1. A szervezetek jogállása megváltozhat 2 2 4

1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás 3 4 12
1.4.2. A feladat ellátásához szükséges végzettség hiányzik 3 5 15

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Pályáztatás lebonyolítása nem megfelelő 2 5 10
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1. Nem áll rendelkezésre a projektek megvalósításához elegendő forrás 2 5 10

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.
Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős 
személy 3 4 12

1.8.0. Pénzügyi kockázatok
1.8.1. Infláció, árfolyamváltozás lehetősége 2 4 8
1.8.2. Téves, illetve teljesítés nélküli kifizetések előfordulása 2 4 8
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
Támogató informatikai rendszer gyakori változása vagy nem 
megfelelő volta 3 5 15

Klikk



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

Az adatok határidőben 
történő rendelkezésre 

állásától való eltérés 
napban

5 Évente egyszer 81-99% 31-
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 21- 30
3 Kétévente egyszer 41-60% 11- 20
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 6- 10

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1- 5

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Adatkezelés és adatvédelem, adatszolgáltatás (IT)

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
Jogszabályi változások nem kerülnek átvezetésre a belső 
szabályozásban 2 3 6

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1. Az adatszolgáltatás nem megfelelő színvonalú, illetve túl lassú 3 4 12

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1. Az adatszolgáltatási igény változását nem képesek időben kezelni 3 3 9
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
A feladat ellátásához szükséges ismereteket nem megfelelő 
színvonalon sajátítják el az érintettek 3 4 12

1.4.2. A munkatársak a szabályokat nem tartják be 3 4 12

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.
Nem áll rendelkezésre a szükséges forrás az adatvédelem 
biztosítására 4 5 20

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.
Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős 
személy; az ellenőrzés gyakorisága nem megfelelő 3 5 15

1.8.0. Pénzügyi kockázatok
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
Az informatikai rendszer leállásából adódóan adatvesztés következhet
be 5 5 25

Klikk



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

Az előirányzat felhasználás 
eltérése a módosított 

előirányzattól a kiadási
főösszeg %- ában

5 Évente egyszer 81-99% > 1,0
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 0,51- 1,0
3 Kétévente egyszer 41-60% 0,21- 0,5
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 0,1- 0, 2

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% < 0,1

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Előirányzat felhasználása, módosítása

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. A szabályváltozások nem állnak időben rendelkezésre 2 4 8

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás 4 5 20

1.5.0.
Hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Nem az eredeti előirányzatoknak megfelelő a felhasználás 3 3 9

1.5.2. Az előirányzat módosítások év közben nem kerülnek átvezetésre 3 4 12
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
1.6.1. Forráshiány áll fenn 4 5 20

1.6.2.
Az évközi feladatváltozásokból eredő forrásigény változást nem 
veszik figyelembe 2 4 8

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.
Az előirányzat felhasználást év közben nem követik nyomon, hiányos 
a vezetői tájékoztatás 3 4 12

1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
Az évközi intézkedések hatását nem jól mérik fel, nincs pénzügyi 
fedezet 3 4 12

Klikk



1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
1.9.1. A támogató informatikai rendszer gyakran változik 4 5 20



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

A fenntartásra fordított
kiadások eltérése a 

módosított előirányzattól
%- ban

5 Évente egyszer 81-99% > 1,0
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 0,51- 1,0
3 Kétévente egyszer 41-60% 0,21- 0,5
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 0,1- 0, 2

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% < 0,1

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Fenntartás

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik 2 3 6

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1. Szerződések nem készülnek el időben 3 4 12
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás 3 5 15

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Fenntartási tevékenység ellátását nem optimalizálják 3 4 12
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1. A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre 4 5 20

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.
Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős 
személy 2 4 8

1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1. Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek 2 3 6
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

Klikk



1.9.1. Támogató informatikai rendszer hiányos 4 4 16



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

Az üzemeltetett eszközök és 
vagyon szervezet hibájából 

bekövetkezett állása, 
használhatatlanná válása 

napban

5 Évente egyszer 81-99% 31-
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 21- 30
3 Kétévente egyszer 41-60% 11- 20
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 6- 10

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1- 5

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Üzemeltetés

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik 2 3 6

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1. Szerződések nem készülnek el időben 2 3 6
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok
1.4.1. Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű munkaerő 2 3 6

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Üzemeltetési feladat ellátását nem optimalizálják 2 4 8
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1. A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre 2 5 10

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.7.1. A feladatellátás ellenőrzése hiányos 2 4 8
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1. Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek 2 2 4
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
1.9.1. Támogató informatikai rendszer hiányos 4 4 16

Klikk



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
Bekövetkezési 

valószínűségek

ténylegesen fellelt 
pénzérték 

egyezősége. 
Célérték: 100 %-ban 

fenn áll. Eltérés

5 Évente egyszer 81-99% 1 % felett
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 0,76 - 1 %
3 Kétévente egyszer 41-60% 0,51 - 0,75 %
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 0,26-0,50 %

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 0- 0,25 %

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Készpénzkezelés

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi változás követés 
elmulasztása 2 4 8

1.2.0.
Hazai és EU- s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.3.1. Partner pénzintézetekkel való együttműködés hiánya 2 2 4
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok
1.4.1. A jogszabályok és belső szabályok be nem tartása 2 4 8

1.4.2. Pénzkezeléssel kapcsolatos összeférhetetlenség alakulhat ki 3 4 12

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Pénztári órák nem megfelelő kialakítása, illetve hiánya 2 2 4

1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.
Forráshiány miatt a pénztárhelyiség nem megfelelően kialakított, 
biztonsága nem megfelelő 2 5 10

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.7.1. Napi ellenőrzés hiánya 2 6 12
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
Készpénzigényt nem jól mérik fel, emiatt többletköltségek 
jelentkezhetnek 2 4 8

1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
1.9.1. Támogató informatikai rendszer hiányos 4 6 24

Klikk



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

A beszámoló 
határidőre történő 
elkészítésétől való 
eltérés (napban)

5 Évente egyszer 81-99% 20- 
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 16- 20
3 Kétévente egyszer 41-60% 11- 15
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 6- 10

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1- 5

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0.
Könyvvezetés és beszámolás, adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok, számvitel, finanszírozás

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
Az évközi jogszabályi és egyéb változások nem kerülnek időben 
átvezetésre a szabályzatokban 3 6 15

1.1.2. A jogszabályváltozások nem állnak időben rendelkezésre 2 3 8

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1.
A beszámolót befogadó szervvel való együttműködés nehézkes, 
akadozó 2 3 8

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. A feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre 4 6 24
1.4.2. A feladat ellátásához szükséges végzettség hiányzik 2 4 8

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Az elkészült beszámoló nem kellően alátámasztott 4 6 24
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
1.6.1. Nem áll rendelkezésre az igényelt forrás 4 6 24

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.
A könyvvezetés és beszámolás módja nem elégíti ki a vezetői 
információs igényeket 4 5 20

1.8.0. Pénzügyi kockázatok

Klikk



1.8.1.
A nem kellően alátámasztott beszámoló alapján rosszul mérik fel a 
következő évi igényeket 3 6 18

1.8.2. A nem megfelelő könyvvezetés miatt vagyonvesztés állhat fenn 3 7 21
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak 
rendelkezésre 5 7 35

1.9.2.
Az informatikai programok változásai veszélyeztetik a beszámoló 
elkészítését 5 6 30

1.9.3. A támogató informatikai rendszerek nem megfelelően működnek 5 6 30



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

Az együttműködési 
megállapodás megkötésének

eltérése az együttműködés
tényleges kezdetétől 

(napban)

5 Évente egyszer 81-99% 61- 
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 31- 60
3 Kétévente egyszer 41-60% 11- 30
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 6- 10

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1- 5

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Külső szervezetekkel való együttműködés

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. Külső kapcsolatok nem megfelelően szabályozottak 2 3 6

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1. Információáramlás nem megfelelő 3 3 9
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. A feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre 3 3 9

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.
Az együttműködéshez szükséges források nem állnak kellő 
mértékben rendelkezésre 2 4 8

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.7.1. A folyamat ellenőrzése hiányos 3 3 9
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
Az együttműködéshez szükséges pénzügyi források, támogatások 
elmaradása 3 5 15

1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak 
rendelkezésre 4 4 16

Klikk



Skála érték Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások) Bekövetkezési valószínűségek

Az éves ellenőrzési tervben 
meghatározott vizsgálatok

számától való elmaradás 
(darab)

5 Évente egyszer 81-99% 5-
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 4
3 Kétévente egyszer 41-60% 3
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 2

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Irányítás, ellenőrzés

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1. Nincs kialakítva a FEUVE rendszer és az ellenőrzési nyomvonal 2 4 8

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő 
kockázatok

1.2.1. A partnerekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő 3 3 9

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1. Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás 3 5 15
1.4.2. Tudástőke nem megfelelő, szakmai ismeretek hiányosak 3 4 12

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság érvényresítését 
veszélyeztető kockázatok

1.5.1. Vezetői szintek nincsenek elkülönítve, illetve hiányoznak 3 3 9
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.
A feladatellátáshoz kapcsolódó források nem a szükséges mértékben 
állnak rendelkezésre 3 4 12

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
A feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi erőforrás igényt nem jól mérik 
fel 4 5 20

1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

Klikk



1.9.1.
A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak 
rendelkezésre 4 4 16



Skála érték  Bekövetkezési valószínűségek

Az ügyiratok 
iktatásának, 

irattározásának 
eltérése az előírt 

határidőtől napban

5 Évente egyszer 81-99% 61-
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer 61-80% 31- 60
3 Kétévente egyszer 41-60% 21- 30
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer 21-40% 11- 20

1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer 1-20% 1- 10

Sorszám

Kockázati tényező megnevezése Valószínűség  Hatás  Eredmény
Kritikus 

kockázati 
tényező

1.0.0. Iratkezelés és irattározás

1.1.0. Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
1.1.1. Belső szabályozás hiányos vagy teljesen hiányzik 2 6 12

1.2.0.
Hazai és EU-s szervezetekkel történő együttműködésből 
eredő kockázatok

1.3.0. Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
1.4.0. Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
Szabályok be nem tartásából, szabályok ismeretének hiányából eredő 
kockázatok 2 7 14

1.4.2. A feladat ellátására nincs kijelölt személy, vagy nem elegendő 3 10 30

1.5.0.
Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság 
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1. A munkafolyamat racionalizálását nem végezték el 3 3 9
1.6.0. Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
1.6.1. Nem áll rendelkezésre megfelelő hely az irattározásra 1 2 2

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
1.7.1. Az iktatás, irattározás elmaradását későn észlelik a vezetők 2 2 4
1.8.0. Pénzügyi kockázatok
1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
1.9.1. Az iktató program nem megfelelően működik 1 2 2

Klikk



2015. évi Belső Ellenőrzési munkaterv 
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

 
A feladat megnevezése 

(tárgya) 
 

Ellenőrzést 
megalapozó 

elemzés, különös 
tekintettel a 

kockázatelemzésre 

Az ellenőrzés célja
(a stratégiai terv  

célkitűzése) 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőri 
kapacitás

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

Hivatali és Intézményi 
ellenőrzések 

  

Szabályszerűségi ellenőrzések - 2.§ a) 
Tulipán Óvoda 
működésének ellenőrzése 
pedagógiai szakértő 
bevonásával. 

362 kockázati pontszám 
25 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014.év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2015. I. félév Tulipán Óvoda 
 
 

Szervezeti Működési 
Szabályzatok ellenőrzése. 

362 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2015. I. félév Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal 
Együttműködési 
megállapodások 

219 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2015. II. félév Polgármesteri 
Hivatal  és 

Önkormányzati 
Intézmények, 

Együttműködési 
megállapodások 

219 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014. év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2015. I. félév Roma és Román  
Nemzetiségi  

Önkormányzatok 
Megbízhatósági ellenőrzés  
        

Pénzügyi ellenőrzések - 2.§ b) 
Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 
átfogó püi.- gazd. ellenőrzése 

349 kockázati pontszám 
 

25 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014. év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2015. II. félév Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

 
Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 

316 kockázati pontszám 
22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014.év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2015. II. félév Gy.T.H. Gyál és 
Térsége 
Hulladékgazdálkod
ási Nonprofit Kft. 



  

Rendszerellenőrzések - 2.§ c) 
 

   

Informatikai rendszerek ellenőrzése – 2.§ f) 
   

Utóvizsgálat 
A 2014. évben végrehajtott 
ellenőrzések utóvizsgálata 

162 kockázati pontszám 
18 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013. év 1 fő Tételes vizsgálat az 
intézkedési terv alapján. 

2015. 
december  

Önkormányzat 
Hivatala  

Egyéb ellenőrzés 
Ad hoc ellenőrzés   
50 nap  

  

 
 
 
Dátum: 2014. november 10. 
 
 
 

Belső ellenőrzési vezető 
 



 

 

  

 

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS 
MEGHATÁROZÁSA 

 
 

Megnevezés Átlagos munkanapok száma / fő 

Bruttó munkaidő 262 

Kieső munkaidő  

Fizetett ünnepek 20 

Fizetett szabadság (átlagos) -- 

Átlagos betegszabadság -- 

Nettó munkaidő 242 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása  150 

Tanácsadói tevékenység  10 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. 
kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, 
teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői 
megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, 
stb. (pl. 5%) 

5 

Képzés (pl. 10%) 15 

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)  

Összes egyéb tevékenység kapacitásigénye 
30 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 
szükséges: 

180 

Tartalékidő szükséges idő biztosítása 

Külső szakértők (speciális szakértelem) 
igénybevétele 

-- 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső 
szolgáltató által) 

-- 

 
*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás 
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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

STRATÉGIAI 
BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERVE 

 
2015. – 2019. 

 
 
 
 
 
 
Készítette:  Majláth Konrád Konstantin 

   okl. pénzügyi – adó – pénzügyi ellenőrzési szakértő  
           költségevetési gazdasági szakértő, közbeszerzési tanácsadó 
            közigazgatási minőségbiztosítási auditor 
         számviteli szolgáltató, bejegyzett adószakértő 
     bejegyzett költségvetési belső ellenőrzési szakértő 

 
 
 
 
 
Jóváhagyta: Rozgonyi Erik  
       jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

2014. október 15. 
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai 
ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, 
és az alábbiakat tartalmazza:  
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.  
(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.  
 
31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja 
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.  Az éves ellenőrzési tervnek a 
stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a 
belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett 
kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv 
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni 
kell.  
 
A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés vezetői értekezleteken: 

 a vezetőkkel egyeztetve elemezte a kontroll környezetet; 
 a  vezetőkkel egyeztetve  azonosítottuk a folyamatokat és a folyamatgazdákat;  
 megtárgyaltuk a vezetőkkel a belső ellenőrzéssel kapcsolatos elvárásokat;  
 a vezetőkkel megtárgyaltuk az Önkormányzat célkitűzéseit; 
 meghatároztuk a belső ellenőrzési fókuszt. 

 
Általános felmérés: 
A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) a felmérés részeként a szervezet külső és 
belső kontroll környezetének vizsgálatára került sor. Ennek keretében a Hivatal működési 
környezetében és folyamataiban történt változásokat vizsgáltuk.  
 
A környezet változásának elsődleges forrásai:  

- a magyar és európai uniós jogszabályi változások; 
- a gazdasági – politikai környezet változása; 
- a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek változása; 
- a belső szervezeti változások; 
- a belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, kézikönyvek változása. 

 
A külső kockázatok az Európa Uniós csatlakozás lezárását követő jogszabályi változások 
melyek jelenős része beépült a magyar jogrendbe, azonban még ismételt változás várható.  
 
 
 
 
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=176159#sid135680
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=176159#sid136704
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A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása: 
Kiemelten fontos és a tervezés során figyelembe vettük a szervezet működési folyamatait, és 
azonosítottuk a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik 
elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.  Ennek keretében a 
Hivatalnál a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 3. § szerint a jegyzőe felelős a belső 
kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő  

a) kontrollkörnyezet,  
b) kockázatkezelési rendszer,  
c) kontrolltevékenységek,  
d) információs és kommunikációs rendszer, és  
e) nyomon követési rendszer (monitoring)  
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  

 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 
melyek biztosítják, hogy:  

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel,  
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,  
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési 
szerv működésével kapcsolatosan, és  
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.  

 
A Bkr. 6. § (1) bekezdése alapján a Jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, 
amelyben  

a) világos a szervezeti struktúra,  
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,  
c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,  
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.  

 
A Jegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
A Jegyző köteles elkészítse és rendszeresen aktualizálja a szerv ellenőrzési nyomvonalát, 
amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 
információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve 
azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A Bkr. 7. § alapján költségvetési szerv 
vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.  
 
A Bkr. 8. § alapján a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan 
biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), 
különösen az alábbiak vonatkozásában:  

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 
szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),  
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b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága,  
c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
ellenjegyzése,  
d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.  

 
A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a 
felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:  

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,  
b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,  
c) beszámolási eljárások.  

 
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 
azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és 
módok világosan meg legyenek határozva.  

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
 

A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.  
 
A belső ellenőrzési fókusz kialakítása: 
A belső ellenőrzés rendszeresen részt vesz a vezetői értekezleteken ahol megtárgyalásra került 
a belső ellenőrzés feladata, célkitűzései. Ennek keretében a magas kockázatúnak tekintett 
folyamatokat rangsoroltuk és kialakítottuk az ellenőrzési fókuszt.  
A belső ellenőrzési fókuszt a szervezet célkitűzéseinek és a szervezet vezetőinek belső 
ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak figyelembe vételével alakítottuk ki.  
 
A szervezet célkitűzései: 
A célkitűzések hosszabb ideig változatlanok maradhatnak (pl.: az EU működési irányelveinek 
való megfelelés), de új célkitűzésként figyelembe kell venni a hatékonyság javítását is pl. az 
adatfeldolgozás, iktatás tekintetében.  
 
A vezetők elvárásai: 
A vezetők elvárásai, hogy az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szervezeti egysége 
ellenőrzés alá kerüljön a hosszú távú ellenőrzési program keretében. A belső ellenőrzésnek 
biztosítani kell a szakmai és a gazdasági ellenőrzéseket valamint az informatikai rendszer 
folyamatos ellenőrzését.   
 
A kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) elkészítése : 
Minden kockázat meghatározható a következő kritériumok alapján: a szervezet céljaira 
gyakorolt negatív hatása és bekövetkezési valószínűsége alapján.  
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A KKM-re vonatkozó elvárásoknak a következőkkel tettünk eleget:  
 A jegyzővel és a pénzügyi vezetővel közösen alakítottuk ki és megbeszéltük az 

elvárásokat.  
 A belső ellenőrzési fókuszban meghatározott elemekkel összehangolt kockázati 

elemeket határoztunk meg. 
 Az elfogadott kockázati tűréshatárt is meghatároztuk. 

 
Kockázatelemzés 

 
A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a Hivatal 
folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés az első 
lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a Hivatal vezetőivel egyetértésben 
meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.  
A folyamatgazdákkal folytatott megbeszélés során figyelemmel voltunk az alábbiakra: 

 A folyamat célja és tárgya: 
A folyamat céljainak közvetlenül kapcsolódniuk kell az Önkormányzat és a Hivatal 
céljaihoz, illetve a meglévő egyéb célokhoz. Elsődleges cél, hogy a Hivatal az Európa 
Uniós elvárások és jogszabályok szerint működjön. Ennek érdekében a Polgármesteri 
Hivatal minden szervezeti egysége illetve az Önkormányzat Intézményhálózata 
ellenőrzés alá kerülnek a hosszú távú ellenőrzési terv részeként. Az ellenőrzések célja 
elsősorban a jogszabályokhoz igazodó működés, hatékonyság vizsgálata. 
További kiemelt cél az átlátható szabályszerű gazdálkodás és működés valamint az 
alaptevékenység teljes körű ellátása ezért minden évben kiemelt feladat a gazdálkodás 
ellenőrzése.  

 
 A folyamat általános jellemzése: 

A folyamatok kezdete és vége a BELSŐ KONTROLLRENDSZERrendszer ellenőrzési 
nyomvonalában is meghatározásra került, melyek alap információt jelentenek az 
ellenőrzés számára. A kulcsfontosságú inputokat, outputokat és változásokat 
értelmeztük, megtárgyaltuk a részfolyamatokat.  
 
Kockázatok azonosítása: 
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység 
elmulasztása, ami gátolja, hogy a Hivatal elérje céljait (explicit vagy implicit).  
 
Minden kockázatnak két jellemzője van: 

 Oka (pl. bármely esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, mely 
bekövetkezésének van valamilyen valószínűsége); 

 Hatása (pl.: a hivatali célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás). 

 
Főbb ellenőrzési pontok azonosítása: 
A kockázatelemzés során a legfontosabb ellenőrzési pontokat feltártuk. Ennek során fontos 
szempont volt, hogy dokumentáltuk az információkat (elsődlegesen a belső 
kontrollrendszerről a vezetői értekezleten történő megbeszélés keretében), majd az ellenőrzési 
pontokat és az azonosított jelentős kockázatokat közvetlenül összekapcsoltuk.  
 
Egyedi kockázatok elemzése: 
A kockázatok felmérése során figyelembe vettük az egyes főfolyamatokhoz tartozó egyedi 
kockázatokat, majd értékeltük a teljes folyamat kockázati rendszerét.  
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Az egyedi kockázatok összegzése folyamatok szerint : 
Az egyedi kockázatokat feltárása és fontossága alapján folyamatok szerint csoportosítottuk és 
rögzítettük a főfolyamathoz tartozó kockázati listát a belső kontrollrendszer előírásai szerint.  
 
A folyamat teljes körű értékelésének elkészítése: 
Ennek során a belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonalát és a működési folyamatokat is 
figyelembe véve meghatároztuk a folyamat kockázati tényezőjét valamint jelentőségét.  
 
Az ellenőrzés tervezési folyamat során a következő kulcsfontosságú alapelveket követtük:  
a) A tervezést kockázatokra és folyamatokra  alapoztuk. 
b) A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie (egy-három-öt évet fed le).  
c) A tervezést folyamatosnak tekintjük (gördülő módon évente felülvizsgáljuk és szükség 
 szerint aktualizáljuk). 
d) A tervezést rugalmasan kezeljük. (Figyelembe vesszük , hogy olyan események, melyek 
 egy adott időpontban jelentős kockázatúnak minősültek, a továbbiakban már nem 
 lesznek azok és fordítva.) 
 
Ez a terv nem tartalmazza a belső ellenőrzés által elvégzendő konkrét feladatok leírását ! 

 A belső ellenőrzésnek az adott időszakra vonatkozóan kockázatelemzés alapján 
meghatározott prioritási területeit; 
Prioritás területei: gazdálkodás, 

     szakmai  szervezeti egységek, 
     informatika,  
 
 A meghatározott prioritási területeken az ellenőrzés gyakoriságát: 

gazdálkodás 75 % 
    szakmai 20 % 
    ad hoc    5 % 
    informatikai ( külső ellenőrzés ). 
 

 Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges erőforrások meghatározását: 
1 fő belső ellenőrzési vezető, 

 
 A belső ellenőrök számára a képzési tervben alap elvárás a külső szakértővel szemben 

az éves mérlegképes továbbképzésen történő részvétel és annak igazolása továbbá 
elvárt az adószakértői valamint a közbeszerzési tanácsadói végzettség. 

 
 

Az ellenőrzési területek kiterjesztése 

Az éves ellenőrzési terv kialakítása során vizsgálat tárgyát képezi, hogy egy-egy 
tevékenység ellenőrzése mely szervezeti egységekre terjedjen ki. Az ellenőrzések során 
a több osztályt érintő, de azonos vizsgálati cél szerint végzett ellenőrzéseket 
rendszerellenőrzés keretében vizsgáljuk (pl. iktatási rendszer ellenőrzése).   Az 
ellenőrzés kiterjesztése alapvetően a szervezeti változás valamint az egyes szervezeti 
egységek tevékenységi változása miatt következhet be. 
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Belső ellenőrzést végzők  felsorolása Személyre szóló képzési terv elemei 

Külső szakértő: Elvárás: - évente igazolt mérlegképes  továbbképzésen történő 
részvétel 

- adószakértő végzettség és  továbbképzés 

-  közbeszerzési tanácsadó   végzettség  és továbbképzés   

 

Informatikai ellenőrzés Elvárás:  folyamatos szakképzés, szükség szerint a külső szakértő 
biztosítja 
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STRATÉGIAI TERV  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai 
ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, 
és az alábbiakat tartalmazza:  
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
 

A Hivatal hosszú távú 
célkitűzései  

A belső ellenőrzés  stratégiai 
céljai 

Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és tevékenység 
változásai miatt 

Az Európa Uniós és a 
magyar jogi szabályozásnak 
megfelelő kiegyensúlyozott 
Hivatali és Intézményi 
működés. 

A belső ellenőrzés minőségének 
fejlesztése a folyamatos 
szakmai képzés biztosítása. 

Az ellenőrzési tevékenység 
diverzifikálása, a pénzügyi 
szabályszerűségi és a 
teljesítményellenőrzések 
szétválasztása, mélyreható 
vizsgálatok lefolytatása 

A gazdálkodási jogszabályok változása miatt a 
folyamatos, ellenőrzés biztosítása a Hivatalnál 
és Intézményi szinten is. 

 

 

BELSŐ  

KONTROLLRENDSZER 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők 
értékelése 

A pénzügyi döntések 
dokumentumainak előkészítése. 
(kötelezettségvállalások, szerződések, 
kifizetések, közbeszerzések folyamatos 
évente visszatérő ellenőrzése) 

Többszereplős, összetett terület 
(egyrészt szakmai, másrészt 
pénzügyi-számviteli) 

Szabálytalan pénzfelhasználás. 

 

 

 

közepes kockázat 

 

 

Előzetes pénzügyi kontroll. (a 
pénzügyi döntések szabályossági, és 
törvényességi szempontból történő 
jóváhagyása/ellenjegyzése) 

A kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó nyilvántartások, 
célszerűségét megalapozó eljárások. 
Dokumentált folyamatok hiánya 
(szabályok kialakítása és 
működtetésének hiánya) 
többletkiadásokat, igazolatlan 
kiadásokat indukálhatnak. 

 

 

alacsony kockázat 

A gazdasági események könyvelése 
(megfelelő könyvvezetés és 
beszámolás) 

Jogszabályi változások  

közepes kockázat 
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Közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának folyamata.  

Jelentős büntetés szabható ki a 
szabálytalan beszerzések miatt. 

Szabálytalan eljárás miatt 
többletforrás felhasználására kerül 
sor. 

magas kockázat 

Humánpolitikai feladatok ellátása. 

Helytelen adminisztráció, 
adatvédelmi szabálytalanságokat 
jelenthet. 

A továbbképzések nyilvántartásának 
hiányosságai. 

 

 

közepes kockázat 

Beszerzési folyamatok.  Helytelen beszerzési eljárások.  magas kockázat 

Beszámoló folyamata. Jogszabálysértő hiányosságok. 

Vagyonkimutatás teljessége nem 
felel meg az elvárásoknak.   

 

közepes kockázat 

Költségvetés tervezésének folyamata. Jogszabálysértő hiányosságok. 

Indokolatlan többletforrás igények 
épülnek be a költségvetésbe 

 

közepes kockázat 

A szakmai osztályokon a belső 
kontrollrendszer kiépítése azért fontos, 
mert egyértelműen megállapítható és 
értékelhető  a szakmai feladatellátás.  

A belső kontrollrendszer 
alkalmazásának hiánya a folyamatok 
nyomon követését és 
ellenőrizhetőségét gátolja. 

 

 

közepes kockázat 

 

Belső ellenőrzési fejlesztési terv 
elemei 

Belső ellenőrök képzési tervének 
elemei 

Belső ellenőrzés tárgyi és 
információs igénye 

A belső ellenőrzésnek a nemzetközi 
ellenőrzési standard eljárásokhoz való 
megfelelése, összhang megteremtése. 

Szakmai ismeretek bővítése Hatályos jogszabályok 

Az ellenőrzési munka 
hatékonyságának megteremtése az 
ellenőrzési módszerek és technikák 
javításával és alkalmazásával az 
ellenőrzések során. 

Szakmai ismeretek bővítése belső kontrollrendszer 
alkalmazása és annak 

ellenőrzése a gyakorlati 
tapasztalatok alapján az 

ellenőrzési módszer 
hatékonyságának  

fejlesztése. 

Az ellenőrzési munka 
minőségbiztosítása a 
minőségbiztosítási rendszer elemeinek 
teljes kiépítésével, illetve 
működtetésével. 

Minőségbiztosítás kiépítése a belső  
ellenőrzés területén. 

belső kontrollrendszer kiépítése a 
belső ellenőrzés során. 

Minőségbiztosítás hivatali 
szintű kiépítése és 

működtetése. 

Az ellenőrzési kézikönyv 
továbbfejlesztése. 

A kézikönyv éves szinten történő 
aktualizálása. 

Nemzetközi Belső 
ellenőrzési standardok 
figyelembe vétele és 

gyakorlati alkalmazása. 
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A belső ellenőrzés folyamatábrája a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján 

 
1. Tervezés előkészítése  (IV.B. fejezet )     FELELŐSSÉG: 

 

5. Belső ellenőrzési jelentés 
(F. fejezet) 

                                Belső ellenőrzési vezető 1.1. Az Önkormányzat és a Hivatal 
funkciójának, céljainak 
megismerése (B.1. fejezet) 

 
 
 

1.2. Kockázatelemzés (B.2. fejezet)  
 

2. A belső ellenőrzés tervezése (IV.C. fejezet) 
 
 

                                   Belső ellenőrzési vezető 
2.1. Erőforrás elosztás (C.4.) 
Stratégiai terv elkészítése 

 Éves Terv elkészítése 
 
 

 
3. Ellenőrzésre való felkészülés (IV.D. fejezet) 

 
                                  Belső ellenőrzési vezető 

                                                                                   Belső ellenőr  
 

 
 

3.1 Végrehajtás tervezése/ 
ellenőrzési program 
3.2. Adminisztratív felkészülés 

4. Az ellenőrzés végrehajtása (IV.E. fejezet)   FELELŐSSÉG: 
 
 
                                                                                                                   belső ellenőr Nyitó megbeszélés 
 
 
 
                                                                               belső ellenőr  

Interjúk, tesztelés, 
bizonyítékok begyűjtése  

 Egyeztető megbeszélés 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Vizsgálatvezető/belső ellenőr  
 
 
 
 
                                                                             
               Belső  ellenőrzési vezető 

                                                                                         ellenőrzött szervezeti  egység vezetője 
 
                                        belső ellenőrzési vezető 
 

 

 
 
 
 

Költségvetési szerv vezetője elfogadta 

Költségvetési szerv 
vezetője nem fogadta el 

A jelentés lezárása, megküldése 

Intézkedési terv 

Utóellenőrzés 
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II. Célkitűzések  

A Belső Ellenőrzés tevékenységének kiemelt elemei:  
- jogszabályok:  

Áht. 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról; 
 
Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 
 

Vhr.  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet  
 

Bkr. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzésről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. 

 
- szabályzatok:  
Szervezeti Működési Szabályzat, Belső Ellenőrzési Kézikönyv  
 
- szakmai előírások  
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, Belső Ellenőrzési Charta, Etikai Kódex   
 
A fentieknek megfelelően a stratégiai célkitűzései a következők:  
1. A belső ellenőrzés alapvető kötelezettsége érvényt szerezni annak a követelménynek, 
hogy objektív ellenőrző és tanácsadó tevékenységével növelje az önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának és Intézményeinek eredményességét. Ennek érdekében 
olyan folyamatelemzéseket kell készítenie és kockázatelemzéseken alapuló ellenőrzéseket 
végeznie, amelyek alapján megalapozott ajánlásokat, tanácsokat és információkat tud adni 
a vezetés számára a céljainak megvalósításához.  
 
2. A feladatok tervezésénél és szervezésénél a következőknek kell prioritást adni:  
 a) A belső ellenőrzési feladatokat a hivatkozott jogszabályokban és kézikönyvekben 
előírtaknak, valamint a PM által kiadott útmutatókban és módszertani kézikönyvekben 
foglaltaknak megfelelően kell megtervezni, és azok végrehajtásáról évenként beszámolót 
készíteni.  
 b) Az előbbi alpontban foglaltak megalapozása érdekében hangsúlyt kell adni a 
folyamatelemzéseknek, rendszerellenőrzéseknek, kockázat-elemzéseknek.  
 c) El kell érni, hogy a belső ellenőrzésnek felróható ok miatt az EU-s pénzeszközök 
felhasználhatóságával kapcsolatban az Önkormányzatot hátrány ne érje.  

  
3. A szervezetek működési folyamatainak és eredményeinek összevetése a szervezetek, 
valamint az Önkormányzat célkitűzéseivel.  
 a) Az ellenőrzéseket a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és 
szakszerűen kell végrehajtani, a megállapításoknak helytállóknak, a javaslatoknak 
előremutatóknak kell lenniük. Ennek érdekében biztosítani kell a belső minőségellenőrzést.  
  
 b) Eleget kell tenni az ÁSZ vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatoknak  
  
 c) Az éves beszámoló készítése alkalmával értékelni kell az önkormányzat folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működését.  
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III. Az Önkormányzat működésének a stratégia keretében minősített kockázati tényezői és 
vizsgálandó területei  
Az Önkormányzat előtt álló feladatok és célkitűzések értékelése alapján a működési 
folyamatokban a következő főbb kockázati tényezők azonosíthatók be.  

- A gazdasági program megvalósításának a szabályos pénzfelhasználás ellenőrzésének 
kiemelt feladata van.  Az értékelendő kockázati mértékek egyedi minősítése, valamint 
a kézikönyvek alapján készítendő éves ellenőrzési tervben és ellenőrzési 
programokban kerül meghatározásra. Fontos a költségvetési pénzeszközök 
intézményrendszeren keresztül történő hasznosulása szerinti ellenőrzése.  

- A jelen gazdasági helyzetben a racionális intézményi működés elengedhetetlen, 
hiszen a normatív állami támogatások nem fedezik az intézmények működését.  
 
-  A beszerzések, közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása, a beszerzési terv 
elkészítése elengedhetetlen feladat, melyet a jegyző készít el és a belső ellenőrzésnek 
vizsgálni javasolt.   
 

IV. A célkitűzések teljesítéséhez szükséges fejlesztési terv és humán fejlesztési stratégia:  
Az Önkormányzat külső erőforrással, szakértő igénybevételével döntött a belső ellenőrzés 
működtetéséről. Ezt a döntés az Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti 
Szabályzatában és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatában is 
rögzíteni kell. A szakmai elvárás az ellenőrzést végzővel szemben, hogy felsőfokú szakmai 
végzettség mellett számviteli, adószakértői, közbeszerzési tanácsadói végzettségekkel is 
rendelkezzen. A szakmai továbbképzést a külső erőforrásnak kell megoldani.   
 
A 2015-2019. évek belső ellenőrzési terveinek kialakítása során a következőket vettem 
figyelembe: 
- a Polgármesteri Hivatal szabályozottságát és a szabályzatok aktualizálási folyamatát, 
 
- utóellenőrzések szükségességét, 
 
- a külső ellenőrző szervek által elvégzett ellenőrzési megállapításokat. 
 
- a főbb folyamatok és kockázatok dokumentálását,  
 
- éves beszámoló, leltár ellenőrzését kiemelt ellenőrzésnek javasolom.  
 
- Beszerzési (közbeszerzési) eljárások ellenőrzését (közbeszerzési szakértő, tanácsadó, 
referens bevonásával) kiemelt ellenőrzésnek javasolom, mert komoly büntetési összeget 
jelenthet a beszerzési eljárások szabálytalansága. 
 
- Az informatikai rendszer ellenőrzését (informatikai szakértő bevonásával) kiemelt 
ellenőrzésnek javasolom, mert nem kerül sor ilyen jellegű rendszervizsgálatra.  
 
- Az oktatás területén a normatív állami támogatások és hozzájárulások ellenőrzését kiemelt 
ellenőrzésnek javasolom, mert szabálytalanság esetén jelentős befizetési kötelezettség 
jelentkezik.  
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- Az előző ponthoz szorosan tartozik, hogy az oktatás területén az alapító okiratok, 
Szervezeti Működési Szabályzatok és a működés szabályszerűségének ellenőrzésére 
kiemelt figyelmet fordítanánk tekintettel arra, hogy a legjelentősebb önkormányzati kiadást 
jelenti a törvényes működés biztosítása, valamint összefügg a normatív állami támogatások 
és hozzájárulások jogszerű igénylésével.  
 
- Szociális ellátás dokumentálásának ellenőrzése kiemelt ellenőrzésnek javaslom mert mind 
a Közigazgatási Hivat is általánosan jelezte szükséges a szociális támogatások, kifizetések 
jogszerűségének és folyamatának stb. ellenőrzése.  
 
- A folyamatos utóellenőrzést is kiemelt ellenőrzésnek javasolom mert szükségesnek ítélem 
a folyamatos kontrollt a korábban feltárt hiányosságok tekintetében, melyet a Ber. is rögzít.  
 
- Feltétlen indokoltnak tartom fokozatosan az egyes hatósági feladatellátás színvonalának 
ellenőrzését.   
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STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 
2015. év 

 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2015. 

A stratégiai célként egyrészt éves 
szinten a folyamatos 
szabályszerűségi ellenőrzést jelöljük 
meg célnak.  

Kiemelt figyelmet fordítunk az 
intézmények ellenőrzésére oly 
módon, hogy kockázatos működés 
esetén az intézmények szakmai 
ellenőrzésére is sor kerüljön.  

Kiemelt az ellenőrzéseket követő 
utóellenőrzéseket szükséges 
elvégezni. 

Lényegesek az olyan hatékonysági 
vizsgálatok, mely a döntéshozókat a 
létszámok és fejlesztések 
meghatározása tekintetében 
segítséget adnak.  

Szükségesnek tartom rögzíteni, hogy 
az ellenőrzések megkezdéséről az 
intézmények időben értesüljenek és 
ne történjen akadályozó tényező az 
ellenőrzés lefolytatásában.  

- pénzgazdálkodás ell. 

- a szabályszerűségi ellenőrzések 
keretében a belső kontrollrendszer 
működését is szükséges értékelni. 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-szerűségi) 
ellenőrzése, utóellenőrzése 

  

Polgármesteri Hivatalnál és az 
intézmények vezetőinek 
személyében lényeges változás 
nem történt. 

Önállóan működő intézmények 
működésének ellenőrzése jól 
minősíthető a Hivatalnál 
megjelenő adatok alapján.  

 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- nemzetiségi önkormányzatok 
ell. hiánya 

- a normatív támogatás 
elszámolásának hiányosságai  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2016. év 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2016. 

Stratégiai célként megjelöljük a 
rendszerellenőrzéseket a Polgármesteri 
Hivatalban, így az informatikai rendszer 
ismételt ellenőrzését, továbbá az iktatási 
rendszer ellenőrzését.  

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk 
az intézmények ellenőrzésére oly 
módon, hogy minden évben más-más 
intézmény átfogó püi.-gazd. ellenőrzését 
és törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával. A törvényességi 
ellenőrzéseket folyamatosan végezzük 
az intézményekben és célunk az, hogy 5 
év alatt minden intézmény működését 
vizsgálat alá vonjuk.  

Az intézmények ellenőrzésének másik 
iránya a gazdasági (szabályszerűségi 
ellenőrzés) melyet kockázatelemzés 
alapján határozunk meg.  

A további gazdasági ellenőrzések az 
Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal működésére irányul. 

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

- közbeszerzési, beszerzési 
eljárások ellenőrzése, 

- megbízhatósági ellenőrzés a 
beszámolóra vonatkozóan, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-
szerűségi) ellenőrzése, 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2017. év 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2017. 

A stratégiai célként a költségvetés 
tervezését ellenőriznénk kiemelten a 
személyi és dologi kiadások 
megalapozottságára valamint a 
beszerzési eljárások szabályos 
lebonyolítására vonatkozóan.  

Megjelöljük továbbá az oktatás 
tekintetében a normatív állami 
támogatások és hozzájárulások 
elszámolásának teljes körű 
ellenőrzését.    

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére oly módon, hogy 
minden évben más-más intézmény 
átfogó püi.-gazd. ellenőrzését és 
törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával.  

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

- költségvetés tervezése,  

- oktatási intézmények normatív 
támogatásának ellenőrzése, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabályszerűségi) 
ellenőrzése 

- informatikai rendszerellenőrzés 

 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmények. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2018. év 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2018. 

Stratégia célnak a nemzetiségi 
önkormányzat működésének 
ellenőrzését tekintjük, továbbá a 
gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzati rendszerek aktualizálási 
folyamatát vizsgálnánk. 

Kiemelt feladatnak tartjuk: 

- az önkormányzati vagyon 
ellenőrzésére. 

- Polgármesteri Hivatal humán-
politikai rendszerének, 
szabályozásának és nyilvántartásának 
vizsgálata. 

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére. 

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

- nemzetiségi önkormányzat 
működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése,  

- Polg. Hiv. humánpolitikai 
rendszerének ellenőrzése, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-szerűségi) 
ellenőrzése 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2019. év 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2019. 

Polgármesteri Hivatal szociális 
feladatellátással kapcsolatos 
ellenőrzést határozzuk meg.  

Kiemeljük továbbá a beszámoló 
ellenőrzését, valamint a 
gépjárművekkel kapcsolatos 
elszámolások ellenőrzését.   

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére oly módon, hogy 
minden évben más-más intézmény 
átfogó püi.-gazd. ellenőrzését és 
törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával.  

A törvényességi ellenőrzéseket 
folyamatosan végezzük az 
intézményekben és célunk az, hogy 3 
év alatt minden intézmény 
működését vizsgálat alá vonjuk. 
Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

Szoc. feladatellátás teljes körű 
vizsgálata 

Gépjárművel nyilvántartása, 
üzemanyag elsz. és menetlevelek 
vizsgálata. 

Megbízhatósági ellenőrzés  

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 

 

BELSŐ 
KONTROLLRENDSZER 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők és azok értékelése 

A Polgármesteri Hivatal 
elkészítette a belső 
kontrollrendszer részeként 
rögzített szabályzatokat. 

A jegyző megtartotta a belső 
kontrollrendszer 
működésének tájékoztatását, 
melyek gyakorlati 
megvalósulását ellenőrizni 
szükséges.  

Az ellenőrzések során különös 
figyelemmel szükséges vizsgálni 
a belső kontrollrendszer 
gyakorlati alkalmazását. 

A folyamatba épített és a vezetői 
ellenőrzés elmaradása 
szabálytalanságokat eredményezhet és a 
gazdálkodás során a szabályok szerinti 
gazdálkodás helyett a „megszokás” –ból 
történik a feladatellátás.  
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Belső ellenőrök felsorolása Belső ellenőrök képzettsége Szükséges ellenőri létszám szintenkénti 
bontásban 

Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi-adó-pénzügyi 
ellenőrzési szakértő 

bejegyzett adószakértő 

közbeszerzési tanácsadó 

számviteli szolgáltató 

költségvetési minőségbiztosítási 
auditor 

bejegyzett önkormányzati belső 
ellenőrzési szakértő 

1 fő külső szakértő és az általa biztosított 
törvényességi szakértők  

 

Belső ellenőrzési fejlesztési 
terv elemei 

Belső ellenőrök képzési 
tervének elemei 

Belső ellenőrzés tárgyi és információs 
igénye 

Az ellenőrzés hatékonysága 
érdekében oktatási szakértők 
bevonásával az oktatási 
ágazat hatékonyság 
vizsgálata.  

éves kötelező mérlegképes 
továbbképzés. 

a külső szakértő kötelessége biztosítani. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Intézmények részére pénzeszköz 
átadására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az idei évi jogszabályi változások, három választás lebonyolítása, és egyéb változások igen nagy tehet róttak 
mind az intézményekben, mind pedig a Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalókra. Ennek elismerése 
érdekében szeretnék a munkában részt vevő dolgozók részére átlagosan 1 havi illetménynek/bérnek megfelelő 
juttatást adni az év végén. 
 
Az előzetes számítások alapján az alábbi intézmények esetében a bérmegtakarítás összege nem nyújt fedezetet az 
egy havi jutalom és járulékainak kifizetésére. 
 
Intézmény 
megnevezése 

Bérmaradvány 
összege 

Egy havi bér 
összege 

1 havi juttatás kifizetéséhez szükséges összeg 
        Bér                        járulék                   összesen 

Tátika Óvoda 4.300.000,- Ft 6.744.733,- Ft 2.444.733,- Ft 660.078,- Ft 3.104.811,- Ft 
Bölcsőde 2.500.000,- Ft 3.273.764,- Ft 773.764,- Ft 208.916,- Ft 982.680,- Ft 
Arany János 
Közösségi Ház 

2.000.000,- Ft 2.540.544,- Ft 540.544,- Ft 145.947,- Ft 686.491,- Ft 

Polgármesteri 
Hivatal 

10.000.000,- Ft 13.446.967,- Ft 3.446.967,- Ft 930.681,- Ft 4.377.648,- Ft 

Gyál Városfejl 
Kft. 

5.844.000,- Ft 11.742.000,- Ft 5.898.000,- Ft  5.898.000,- Ft 

Összesen: 24.644.000,- Ft 37.748.008,- Ft 13.104.008,- Ft 1.945.622,- Ft 15.049.630,- Ft 
 
Javasoljuk, hogy a jutalom kifizetése érdekében fenti intézmények részére a különbözetet a 2014. évi 
költségvetés általános tartalékából adjuk át.  
Előzetes számításaink szerint év végével a várható önkormányzati szintű pénzmaradvány fenti összegre fedezetet 
nyújt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja az alábbi intézmények részére az 1 havi 
jutalom kifizetéséhez szükséges összeget. 

 
Intézmény 
megnevezése 

1 havi juttatás kifizetéséhez szükséges összeg 
        Bér                        járulék                   összesen 

Tátika Óvoda 2.444.733,- Ft 660.078,- Ft 3.104.811,- Ft 
Bölcsőde 773.764,- Ft 208.916,- Ft 982.680,- Ft 
Arany János 
Közösségi Ház 

540.544,- Ft 145.947,- Ft 686.491,- Ft 

Polgármesteri 
Hivatal 

3.446.967,- Ft 930.681,- Ft 4.377.648,- Ft 

Gyál Városfejl 
Kft. 

5.898.000,- Ft  5.898.000,- Ft 

Összesen: 13.104.008,- Ft 1.945.622,- Ft 15.049.630,- Ft 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 



Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2014. november 11. 
 
 
        Pápai Mihály 
        Polgármester 



 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Városi Egészségügyi Központ  
álláshelyeinek 1 fővel történő bővítésére  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Egészségügyi Központ gazdasági-pénzügyi és üzemeltetési feladatait (a rendelői napi munka 
feltételeinek zökkenőmentes biztosítása, karbantartások szervezése, anyag-eszköz megrendelések, stb.) a 
Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodásban szereplő egyéb feladatokat 
(bérkimutatások, bér 1, bér 2, személyi juttatások számfejtése, leltározás, selejtezés stb.), továbbá az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár felé történő jelentések, kimutatások készítését, egyéb postázási teendőket, 
számlák kiállítását, a nem kötelező védőoltások szervezését  jelenleg 1 fő ügyintéző, Bedzsó Anita végzi. 
 
Bedzsó Anita előre láthatólag 2015. február 1-jétől feladatait nem tudja ellátni, kisbabát vár. Az Egészségügyi 
Központ már hónapok óta próbál megfelelő végzettségű személyt keresni, aki a felsorolt feladatokat egy 
személyben el tudná végezni, de nem talált, ezért a 

 számviteli, pénzügyi feladatokat egy mérlegképes könyvelővel láttatná el, aki 2012-ben a Városi 
Egészségügyi Központ ezen feladatait már ellátta, jól ismeri. Főállású munkavégzése után 16 órától, 
napi 4 órában látná el a feladatokat; 

 a munkaügyi-üzemeltetési, egyes pénzügyi (számlák érkeztetése, iktatása, kontírozása, programba 
felvitele) és az egyéb már említett feladatokat reggel 7:30-tól 16:00 óráig kell végezni (a munkaügyi 
program központi változtatása (KIRA) további napi feladatot ró az intézményre), melyhez szükséges 
egy 8 órás, gazdasági ügyintézői főállású státus létrehozása.  

 
Az elvégzendő munka betanítása, a feladatok átadása nem valósítható meg egyik napról a másikra. Abban sem 
biztosak, hogy gazdaság ügyintéző nem fog esetleg korábban, akár már januárban szülni, ezért a biztonságos 
működéshez szükséges betanítás érdekében - az állásra jelentkezők közül kiválasztott személlyel - már 2014. 
december 1-jétől szerződést kötnének egy hónapra és 2015. január 1-jétől kinevezéssel alkalmaznák.  
 
Ennek pénzügyi vonzata: egészségügyi bértábla szerint E12 besorolással: Br. bér: 156.448,- Ft + járulékai 
(42.241,- Ft)/hó, éves szinten  1.877.376 Ft és járulékai (506.892 Ft), mindösszesen 2.384.268 Ft.  
 
Fentiek megvalósulása esetén a Városi Egészségügyi Központ további működése megnyugtatóan biztosított 
lenne. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) 2015. január 1-jétől bővíti a Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát 1 fő gazdasági 
ügyintézői álláshellyel, mely működtetéséhez a szükséges költségeket a 2015. évi költségvetésében 
megtervezheti; 

 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú 

pályázathoz gép beszerzési közbeszerzési eljárás lezárására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz az Új Széchényi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázaton 365 261 890,- Ft támogatásban 
részesült Gyál Város Önkormányzata. 
 
Az „Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 
megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 35/2014.(III.19) sz. határozata alapján megindításra került. 
 
A 2014.10.28-i ajánlattételi határidőig 5 darab ajánlat érkezett a következő cégektől: Volvo Hungária Kft., 
Horoszcoop Kft., Eurotrade Kereskedelmi és szolgáltató Kft., Jumbo-Log Kft., Sufficit Fix Kft.. Ezek 
bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. Az ajánlatok pontosításához szükséges hiánypótlási 
felhívás kiküldésre került, a hiánypótlások határideje 2014.11.14. 
 

A kiküldött hiánypótlási felhívásokra érkezett dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési 
Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program – eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alábbiakat, mint legkedvezőbb 
ajánlattevőket hirdeti nyerteseknek: 

2. I. rész vonatkozásában. Szerződést kíván kötni a Volvo Hungaria Kft.-vel az ajánlatában szereplő 
122 850 000,- HUF+ÁFA összegért. 

3. II. rész vonatkozásában. Szerződést kíván kötni a Jumbo Log Kft.-vel az ajánlatában szereplő 
98 000 000,- HUF+ÁFA összegért. 

4. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint, az abban szereplő indoklás alapján 
érvénytelenné nyilvánítja a következő ajánlattevő ajánlatát: Sufficit Fix Kft. 

5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
6. Jelen határozat feltétele a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázatban Közreműködő 

Szervezet, ill. a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a közbeszerzési eljárás, és annak lezárásának 
jóváhagyása, az erről szóló tanúsítvány kiállítása. 

 
Határidő: 2014. január 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazást és egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2014. november 18. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: 
  Bontási jegyzőkönyv 
  Előzetes írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat 
Adásvételi szerződés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program”megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
TED azonosító: eljárást megindító hirdetmény 2014/S 179-315882 (18/09/2014) 
 

Előzetes szakvélemény és döntési javaslat 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyál Város Önkormányzat, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
1. rész: 3 db tömörítős gyűjtőautó felépítménnyel, beürítő szerkezettel (tartálytérfogat: 22 m³). 
Háromtengelyes hulladékszállító gépjármű lakossági szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésére, tolólapos 
hulladéktömörítő rendszerrel. A gépjármű a lakosság által kihelyezett szelektív hulladék (papír, 
műanyag)gyűjtésére, a válogatóműbe történő szállítására szolgál. 
Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 230 KW teljesítményű. 
Környezetvédelmi minősítés: EURO VI. 
Kivitel: zajszigetelt, zajhatár: max. 80 db. 
További részletek a dokumentációban, a Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján 
ajánlatkérő az ott megjelölt paraméterekkel egyenértékű teljesítést is elfogad. 
becsült érték nettó 150 000 000 HUF. 
2. rész: Komposztáló telephez 1 db önjáró komposzt forgatógép 
Funkció: a biológiai kezelőtéren az anyagok forgatással történő levegőztetése; 
Alagút rendszerű kivitel, vízszintes rotor; 
Gumi betétes lánctalpas járószerkezet; 
Hidrosztatikus meghajtás; 
Nagy kopás állóságú anyagból készült rotor és környezete; 
Kapacitás: min. 2 500 m³/óra; 
Kezelhető prizma keresztmetszet minimum 6 m²; 
Motor teljesítmény: minimum 240 kW; 
További részletek a dokumentációban, a Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján 
ajánlatkérő az ott megjelölt paraméterekkel egyenértékű teljesítést is elfogad. 
becsült érték nettó 85 000 000 HUF. 
3. A választott eljárás fajtája: közösségi nyílt 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: TED 2014/S 179-315882 (18/09/2014) 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:- 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
1. rész: 5 db 
2. rész: 2 db 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, 
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2854 Dad, Fő u. 54. 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
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1. rész:  
Részszempont  Ajánlat 

1. Vételár (nettó HUF+ÁFA) 125 958 000 
2. Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 

sikeres átadás-átvétel napjától számított 
minimum 12 hónap, a 48 vagy az annál több 
hónapot tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő 
egyformán  maximum ponttal értékeli) 

26 

3. A jármű motorjának energiafelhasználása 
WHSC szerint (g/kWh) 
170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

211,09 

4. A jármű motorjának üzemeltetés közbeni 
további környezetvédelmi és energetikai 
hatásai, ezen belül 

 

4.1 szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh) 

550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap  
750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

710,01 

4.2 nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC 
szerint g/kWh 

0,341 

4.3 teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás 
WHSC szerint (g/kWh)  

 

0,001 

4.4 részecske (PM) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh) 

0,0053 

 
 
Horoszcoop Kft. 1185 Budapest, Üllői út 310-312. 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 

1.rész:  
Részszempont  Ajánlat 
1.Vételár (nettó HUF+ÁFA) Ajánlatkérő által a Kbt. 68. § alapján javítva: 3 x 

45 885 000 HUF + ÁFA, azaz 137 655 000 HUF + 
ÁFA 

2.Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a sikeres 
átadás-átvétel napjától számított minimum 12 hónap, a 
48 vagy az annál több hónapot tartalmazó vállalásokat 
ajánlatkérő egyformán  maximum ponttal értékeli) 

48 

3.A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC 
szerint (g/kWh) 

170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

204 

4.A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 
környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 

 

4.1.szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 
(g/kWh) 550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap 750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

649 

4.2.nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 
g/kWh 

0,2519 

4.3.teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC 0,0065 
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szerint (g/kWh)  
 
4.4.részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kWh) 0,0017  

 
Jumbo Log Kft. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
 

1.rész:  
Részszempont  Ajánlat 
1.Vételár (nettó HUF+ÁFA) 148 353 000 
2.Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a sikeres 
átadás-átvétel napjától számított minimum 12 hónap, a 
48 vagy az annál több hónapot tartalmazó vállalásokat 
ajánlatkérő egyformán  maximum ponttal értékeli) 

48 

3.A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC 
szerint (g/kWh) 

170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

209 

4.A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 
környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 

 

4.1.szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 
(g/kWh) 550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap 750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

653,82 

4.2.nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 
g/kWh 

0,08016 

4.3.teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh)  
 

0,00569 

4.4.részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kWh) 0,00336  
 

2. rész: 
Részszempont  Ajánlat 

1. Vételár (nettó HUF+ÁFA) 98 000 000 
2. Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 

sikeres átadás-átvétel napjától számított 
minimum 12 hónap, a 48 vagy az annál több 
hónapot tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő 
egyformán  maximum ponttal értékeli) 

48 

 
 

 
Volvo Hungaria Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 34. 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
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1.rész:  
Részszempont  Ajánlat 
1.Vételár (nettó HUF+ÁFA) 122 850 000 
2.Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a sikeres 
átadás-átvétel napjától számított minimum 12 hónap, a 
48 vagy az annál több hónapot tartalmazó vállalásokat 
ajánlatkérő egyformán  maximum ponttal értékeli) 

48 

3.A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC 
szerint (g/kWh) 

170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

204 

4.A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 
környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 

 

4.1.szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 
(g/kWh) 550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 
pontot kap 750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

662 

4.2.nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 
g/kWh 

0,077 

4.3.teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh)  
 

0,086 

4.4.részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kWh) 0,003  
 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): Lásd az 1. melléklet szerinti táblázatban 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 1-100 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. rész: 
1., 3., 4. részszempontok: 
Fordított arányosítás az alábbi képlettel: 
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
2. részszempont: 
Arányosítás, képlet: 
P=(Avizsgált/Alegjobb *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a 
számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után 
számított összpontszáma a legmagasabb. 
Ajánlatkérő számára az alacsonyabb ár, a hosszabb jótállás, az alacsonyabb energia felhasználás és a kisebb 
üzemeltetés közbeni környezetvédelmi és energetikai hatások a kedvezőbbek. Ajánlatkérő a 4.2, 4.3, 4.4 bírálati 
alszempontok szerinti ajánlati elemek esetében az EURO VI. előírásoknak meg nem felelő megajánlás esetén az 
ajánlatot érvénytelennek minősíti, az az EURO VI. előírásoknál legalább 80 %-kal, alacsonyabb értékű 
megajánlásokat egységesen maximum ponttal értékeli. 
2. rész: 
1. részszempont: 
Fordított arányosítás az alábbi képlettel: 
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
2. részszempont: 
Arányosítás, képlet: 
P=(Avizsgált/Alegjobb *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a 
számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után 
számított összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő számára az alacsonyabb ár, és a hosszabb jótállás a 
kedvezőbbek. 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
Sufficit Fix Kft. 1143 Budapest, Kupa vezér útja 3.  
Ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban az ajánlatkérőtől a bírálat során az alábbi felhívást kapta: 
„1.       Kérjük egyértelmű nyilatkozatát az ajánlati nyilatkozat 7. -8.-9.-10. pontjáról. 
2.       Kérjük, hogy műszaki- szakmai alkalmasságát igazolja az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
foglaltaknak megfelelően! 
3.       Kérjük, hogy gazdasági- pénzügyi alkalmasságát igazolja az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
foglaltaknak megfelelően! 
4.       A Kbt. 56. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 2. § e) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
5.      A Kbt. 56. § (1) bekezdésének i) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 2. § e) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
6.      A Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 3. § a) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
7.      A Kbt. 57. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 3. § a) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
8.      A Kbt. 57. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 3. § a) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
9.       A Kbt. 57. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt kizáró okok hiányát szíveskedjék az alábbi módon 
igazolni: az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával 
[Korm. rend. 3. § a) pont; Kbt. 58. § (5) bek.] 
10.    Kérjük nyilatkozzon a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok határidőre történő nyújtásáról! 
11.    Kérjük nyilatkozzon a kizáró okok fenn nem állásáról! 
12.    Kérjük nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján (M10)! 
13.    Kérjük nyilatkozatát a 310/2011. (XII.23.) Korm.r. 10.§-a alapján (M11)! 
14.    Kérjük nyilatkozatát a kiegészítő tájékoztatásokról!” 
Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait határidőre nem pótolta, hiánypótlást, felvilágosítást nem nyújtott be. Az 
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés c), d), e) pontjai alapján 
érvénytelen. 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
1.rész: 
Volvo Hungaria Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 34. 
Vételár nettó 122 850 000 HUF+ÁFA 
Az adott ajánlat az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat. 
2. rész: 
Jumbo Log Kft. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
Vételár nettó 98 000 000 HUF+ÁFA 
Az adott ajánlat az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:- 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
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 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
1.rész: felépítmény garanciális és szerviz szolgáltatásai 
2.rész: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
1.rész: - 
2.rész: Profi-Bagger Kft. 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1. 2. rész: 
komposzt forgatógép szállítás, vagy adásvétel 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
Gyál, 2014. november 19. 
 
Bíráló Bizottság 
 
Név Aláírás 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



















 
 
 
 
 
        Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
        Program” tárgyú pályázat kapcsán Local 
        Agenda 21 elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz az Új Széchényi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázaton 365 261 890,- Ft támogatásban 
részesült Gyál Város Önkormányzata. A pályázat benyújtásával Önkormányzatunk vállalta a Local Agenda 21 
elkészítését, mely városunk fenntartható fejlődésének helyi programja, és ennek elkészítésével megbízta az 
Ecoterra Tanácsadó Bt-t. 
 
A Local Agenda 21 (LA21) olyan települési távlati célkitűzés és néhány éves időszakokra létrehozott 
akcióprogram-sorozat, amelyet közösségi tervezésben, intézményi elköteleződéssel, és civil részvételben hoznak 
létre a helyi szereplők a helyi közösség folyamatos javulási folyamata érdekében. 
 
A Local Agenda 21 feladata egy adott településre vagy településcsoportra a helyi hatáskörben befolyásolható 
fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan alakítása, amely „a 
helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, 
emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza. Fontos elvárás 
a részvétel, azaz az, hogy valamennyi helyi, valamint nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi 
felhasználásban szerepet játszó partner magáénak érezze a Programot, és törekedjen a fenntarthatóságot 
figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. 
 
A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: 
1. Környezet 2. Társadalom 3. Gazdaság 
 
A dokumentum elkészítésével az Önkormányzat kezdeményező szerepet vállal fel annak érdekében, hogy 
ösztönözze a helyi szintű kezdeményezéseket, aktivitást. Kezdeményező szerepe megnyilvánul abban is, hogy 
mások is elfogadják a fenntartható fejlődés helyi programját. 
A stratégia kialakításának és megvalósításának folyamatában a legfontosabb jellemzők: a párbeszéd, 
megegyezés, közös cselekvés. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§.(2) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületei számára, hogy a saját és az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, 
működését normatív határozatban szabályozza. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező 
dokumentum cselekvési program is egyben, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív 
határozatként hozza meg.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett program alapján a Gyálra vonatkozó 
Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező „Gyál település Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programja” tárgyú dokumentumot, az abban szereplőeket. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 



Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2014. november 3. 
 Donhauzer Ádám 

 ügyvezető igazgató 
 

Melléklet: Gyál Település Local Agenda 21, Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 
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Vezetői összefoglaló 

A Local Agenda 21-nek (LA21), a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának alapvető célja 
az önkormányzat és a lakosság aktív közreműködésével és támogatásával egy olyan program 
kidolgozása és véghezvitele, amelynek eredményeképpen olyan település alakul ki, ahol a 
lakosság otthon érzi magát, mindezt úgy, hogy a fenntartható fejlődés elvei érvényesüljenek, 
vagyis a környezeti és társadalmi folyamatok a gazdasági fejlődésből profitálni tudjanak, a 
három terület egysége és egyensúlya valósuljon meg (Szlávik és Turchany, 2002). 

Jelen tanulmány célja a helyzetértékelésből kiindulva olyan helyi stratégiai célok 
megfogalmazása, amelyek hosszú távon biztosítják Gyál város jelenlegi és jövőbeli lakóinak a 
tiszta, egészséges környezetben, jó közösségi szellemben való életmódját. 

A tanulmány a következő legfontosabb forrásokra, dokumentumokra támaszkodik: 

 a Központi Statisztikai Hivatal és társintézményeinek interneten megtalálható adataira 
(a legfontosabb forrás: www.teir.hu, ezen belül több adatbázis is rendelkezésre áll). 

 az összes helyi stratégiai dokumentumra, többek között az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiára, a Helyi Környezetvédelmi Programra, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programra, a Gazdasági Programra, Gyál város Sportkoncepciójára, valamint pályázati 
anyagokra. 

 a 2011. évi népszámlálás adataira, 

 a város honlapjára, 

 egy 2014 elején készült lakossági felmérés adataira, valamint 

 a város vezetőivel történő személyes interjúk információira. 

Habár 2013 január 1-től megszűnt a kistérségi rendszer, helyét a járás vette át, mivel azonban 
a statisztikák is általában 2012-ig állnak rendelkezésre, amikor még a kistérségi rendszer 
uralkodott, így az elemzéseket és az összehasonlításokat még a kistérségi rendszer alapján 
tartalmazza a tanulmány.  

A tanulmány a helyzetelemzéssel indul, amelyben a társadalmi, környezeti és gazdasági 
folyamatokat, állapotokat tekintjük át, általában 2008-tól kezdődően, statisztikai adatok 
alapján. Igyekeztünk a lehető legtöbb területre vonatkozóan megvilágítani a trendeket, amit 
nehezített az, hogy csak 2012-ig találtunk az adatbázisokban adatokat. A helyi fejlesztésekkel 
kapcsolatos lakossági véleményt is bemutatjuk. A helyzetelemzésben feltárt képet SWOT-
elemzéssel tettük még átláthatóbbá, majd a helyzetértékeléshez felhasználtuk az összes helyi 
stratégiai dokumentumot, valamint a közelmúltban megújított Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepciót. Megállapítható, hogy az országos és a gyáli stratégiák szinte az 
összes fenntarthatósági kérdést érintik, így a tanulmányban javasolt fenntarthatósági 
intézkedések sokszor átfedésben vannak azokkal. 

Megállapítható, hogy Gyál városa dinamikusan fejlődik, számos erősségét mutathatjuk ki. 
Néhány komolyabb beruházástól eltekintve a város viszonylag kis összegű befektetéssel még 
élhetőbbé, hangulatosabbá tehető. 
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Gyál város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának átfogó célja olyan településfejlesztés, 
amely - a fenntartható fejlődés elveire építve - a környezeti és a társadalmi folyamatok pozitív 
irányú elmozdulását eredményezi a gazdasági tevékenységek támogatásával. 

Az átfogó cél megvalósulását négy közvetlen cél segíti: 

1. Élhető, kellemes lakókörnyezet kialakítása 

2. Magas fokú közösségi aktivitás elérése 

3. Ökológiai szempontokat figyelembe vevő településfejlesztés 

4. Fenntartható gazdasági környezet. 

Az 1. cél elérése érdekében a következő intézkedéseket javasoljuk: 

 a belterületi zöldfelületek arányának növelése, 

 a defláció csökkentése a külterületeken, 

 a település virágosítása, 

 sportcsarnok építése, 

 uszoda építése, 

 járdafelújítás és –építés, 

 játszóterek számának növelése. 

A 2. közvetlen cél elérését szolgáló intézkedések: 

 a civil szféra és a 

 a lokálpatriotizmus erősítése. 

A 3. cél elérésének intézkedései: 

 a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, 

 alternatív (megújuló) energiaforrások használata az intézményekben és a lakosságnál, 

 a köztéri parkok funkcióinak bővítése, 

 a járás települései közötti közlekedési összeköttetés javítása, 

 tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén, 

 a Liliom utcai óvoda felújítása, 

 a Gyál határában lévő crosspálya funkcióinak bővítése, parkosítás, 

 a vasútállomásoknál P+R lehetőségek kialakítása. 

A 4. célt szolgáló intézkedések: 

 a Városháza közvetlen közelében szolgáltató városközpont kialakítása, 

 a helyi vállalkozók támogatása a helyi kivitelezési munkákkal, 

 az Ócsai Tájvédelmi Körzet bevonása a turisztikai célpontok közé. 

A környezettudatosság növelését mindegyik célnál megemlíthetjük, horizontális 
intézkedésnek tekinthetjük. 

Az intézkedésekhez ütemezést és indikátorokat is javasoltunk a tanulmány végén. 
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Az intézkedések bővíthetők, változtathatók a kihívásoknak, a környezeti változásoknak 
megfelelően, amelyet a rendszeres felülvizsgálattal, és esetlegesen a lakossággal történő 
párbeszéddel megvalósítható. 
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A fenntartható fejlődés koncepciója és a Local Agenda 21 

A Local Agenda 21-nek (LA21), a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának alapvető célja 
az önkormányzat és a lakosság aktív közreműködésével és támogatásával egy olyan program 
kidolgozása és véghezvitele, amelynek eredményeképpen olyan település alakul ki, ahol a 
lakosság otthon érzi magát, mindezt úgy, hogy a fenntartható fejlődés elvei érvényesüljenek, 
vagyis a környezeti és társadalmi folyamatok a gazdasági fejlődésből profitálni tudjanak, a 
három terület egysége valósuljon meg (Szlávik és Turchany, 2002). 

A fenntartható fejlődés – habár szellemisége már évezredek óta jelen van, - 
megfogalmazására 1987-ben került sor, amikor az ENSZ megbízásából korábban létrejött 
Bruntland-bizottság publikálta legfontosabb eredményeit a „Közös jövőnk” című 
kiadványukban. E szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen 
generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy mindeközben megőrzik a jövő generáció 
tagjainak hasonló igényeit (Kerekes, 2007). Leggyakrabban a fogalom három pillérére 
utalnak, nevezetesen a társadalmi, környezeti és gazdasági pillérekre, amelyek ugyan önálló 
területeket alkotnak életünkben, a közöttük lévő kölcsönhatások miatt egyik sem létezett a 
másik nélkül. Szélsőségesebben fogalmazva: a természet kiválóan megél az ember jelenléte 
nélkül is, a 21. század embere viszont még a korábbiaknál is jobban támaszkodik a természet 
adta szolgáltatásokra, ezért a gazdasági növekedést csak úgy szabad elérnünk, hogy eközben 
figyelünk és óvjuk környezetünket. Manapság igen gyakran használjuk a jóllét fogalmát, 
amely mindazokat a területeket, dolgokat magában fogalja, amelyektől az emberek jól érzik 
magukat, boldogok. Így a társadalmi vonatkozásoktól sem tekinthetünk el, ezek a dimenziók 
ugyanolyan súllyal kell, hogy szerepeljenek, mint a környezeti és gazdasági kérdések. 

A fenntarthatóság egyik kulcskérdése a helyi lehetőségek, adottságok minél jobb 
kihasználása, a helyi értékekre épülő gazdaság megteremtése, a helyi társadalom és természeti 
környezet értékeinek megőrzésével, fejlesztésével párhuzamosan. Így a Local Agenda 21 
helyi szintű stratégiákat fogalmaz meg a globális célok figyelembevétele mellett. A 
fenntarthatóság idődimenziója a hosszú táv. 

Az LA21 kialakításának csak eszköze az a dokumentum, amelyben a célokat 
megfogalmazzuk, a lényeg maga a folyamat, amelyben fontos, hogy a közösség jövőképét 
lehetőleg a társadalom tagjainak részvételével, de mindenképpen egyetértésükkel és 
támogatásukkal tudjuk kialakítani.  

Tehát a végső cél, hogy fokozatosan átalakítsuk a környezet-társadalom-gazdaság 
hagyományos kapcsolatrendszerét a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően. 

A LA21 elkészítésében az első lépés a helyzetfelmérés, a területi, települési jellemzők 
feltárása életünk minden területére kiterjedően. A második fázis a stratégiaalkotás, amely 
felvázolja az elérni kívánt célállapotokat és az ezek eléréséhez szükséges tennivalókat is 
(projektek). Természetesen ezek megvalósítása csak elegendő forrás rendelkezésre állása 
esetén valósíthatók meg rögtön, ami ritkán adatik meg, ezért mindenképpen prioritást kell 
felállítani az egyes célok között. A projektek kiválasztását meghatározó szempontrendszer 
alapján kerülhet sor az időbeni sorrend meghatározására. A kiválasztásnál mérlegelni kell a 
megvalósítás (pénzügyi-, intézményi-, humánerőforrás stb.) korlátait. 
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Helyzetelemzés 

A város története 
Gyál területe több ezer év óta lakott, írásos formában először 1323-ban említik. A XX. 
századig többször volt birtokvita tárgya a térség földterülete. A Rákóczi-féle szabadságharc 
bukása után a Károlyi grófok tulajdonába került. Ekkor kapta III: Endre király döntése alapján 
a Gayul nevet. A XIX. század végén gazdasági jelentősége megnőtt annak köszönhetően, 
hogy a főváros felé tartó alföldi szarvasmarha-hajtás egyik utolsó állomását jelentette. 
További lehetőséget adott a térségnek a szőlőültetvényekkel történő betelepítés. 1889-ben 
megépült a vasútvonal, amelynek már akkor is két megállóját építették fel (azóta is két 
állomás található Gyálon). A népesség növekedésében nagy szerepet játszott az 1932-ben 
végrehajtott parcellázás (több száz holdnyi területet osztottak fel). Ekkor a terület még 
Alsónémedihez tartozott, és csak 1944-ben hoztak létre egy különálló községet Gyál-pusztai 
központtal (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete). 

A II. világháború előtt a fővárosiak kirándulóhelye volt a település, hiszen a ligetes tájak, a jó 
minőségű levegő és a két strandfürdő is jelentős számban vonzotta az idelátogatókat.  

1944. december 27-én döntöttek a település önálló községgé alakulásáról. 

Gyál fejlődése mindig kötődött a főváros közelségéhez. Az ’50-es években rendkívül magas 
volt a betelepülők száma annak köszönhetően, hogy a mezőgazdaság átszervezésének és a 
fővárosi iparfejlesztés eredményeképpen kialakult üzemekben könnyen találtak munkát. 
Ugyanakkor éppen ennek tudható be az a tény, hogy a város lakossága igen eltérő háttérrel, 
kulturális gyökerekkel rendelkezik. Sokáig itt találtak lakóhelyet a Budapestről kitiltott 
személyek is. Infrastruktúráját tekintve ekkor még az elmaradottság volt a jellemző. Az ezt 
követő évtizedekben elsősorban az infrastrukturális hiányosságok felszámolását és a lakosság 
közösséggé formálását kellett megoldani (IVS, 2009). 

A ’70-es évektől jelentősen bővültek a foglalkoztatási lehetőségek, és jellemző volt az is, 
hogy ipari üzemek települtek ki a fővárosból. Ekkor már nagyközségi statust ért el a település. 

A rendszerváltást követően már nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások történtek. 
Jelenleg több ezer vállalkozó, gazdasági társaság működik a településen, elsősorban a 
szolgáltatási szektorban. Gyálon működik többek között a McDonald's Magyarországon 
található 72 éttermének exkluzív ellátó vállalata, a Hungarorak Kft., a szintén McDonald's 
beszállító Eisberg Kft., az Autóker Gamma Kereskedelmi Kft., a Fundy Kft., a Sauflon 
kontaktlencse gyártó vállalata (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete). 

Gyál 1997. július elsején kapott városi rangot. Azóta kiépült egy igen fejlett 
intézményhálózat, amelyben jelen van egy zeneiskola, szakközépiskola, három általános 
iskola, szakosított orvosi rendelő, gyógyszertárak, térségi vízmű és csatornamű vállalat, 
okmányiroda, gyámhivatal, valamint egy magasabb szintű rendőrőrs is tevékenykedik a 
városban.  

Az új járási rendszer bevezetésével Gyál 2013. január 1. óta a Gyáli járás székhelye. Ehhez a 
ranghoz méltóan megújult a Városháza épülete, amelyben helyet kapott a Gyáli Járási Hivatal 
és a Gyáli Polgármesteri Hivatal is (http://www.gyal.hu/vendegeinknek/varosunk-tortenete). 
A járás illetékességi területe: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa 
(http://www.jaras.info.hu/lap/gyali-jaras), tehát a kistérséghez képest Bugyi kikerült a 
települések közül. 
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Az új Városháza épülete 

 

A város történetéhez hozzátartoznak a jelképek is. Címere pajzs alakú, középen vízszintesen 
osztva, felül piros, alul kék háttérrel. A felső mezőben a sárkánnyal viaskodó Szent György 
látható, amely a település középkori gyökereire utal: ekkor egy Szent György tiszteletére 
szentelt templom is állt itt. Az alsó mezőben lévő aranyló szőlőfürt és a zöld akácág a 
megélhetés és felemelkedés alapját, valamint az állandó megtelepedést jelentik, illetve utalnak 
a mai Gyál két területi egységére, Gyálszőlőre és Gyálligetre is. Másik jelképe egy helyi 
festőművész, Fegyó Béla alkotása, amely a Polgármesteri Hivatalban látható. Az egész falat 
betöltő képen Gyál egykori és mai nevezetesebb épületei szerepelnek, például a kopjafa, a 
víztorony, az iskolák épületei, a templomok (lásd 1. ábra). 

1. ábra Gyál jelképei: a város címere és Fegyó Béla festménye 

 
Forrás: http://www.gyal.hu/vendegeinknek/jelkepeink 
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A város földrajzi elhelyezkedése, a kistérség jellemzői 

Gyál a Pesti hordalékkúp síkság középső és déli részén helyezkedik el közel 25 km2-es 
területen. A keleti részén magasabb térszín jellemző, itt a tengerszint feletti magassága 251 m, 
majd nyugatra haladva éri el a Duna ártéri síkját, ahol a tengerszint feletti magassága 98 m-re 
csökken. Felsőpakony felé ligeterdőkkel borított homokos, futóhomokos buckák jellemzik a 
tájat. Mivel a település a Duna homokkal lepett vastag kavicsrétegére épült, ezért a mélyebb 
rétegekben nagymennyiségű sóder található.  

A felszínt a nagy területen szétterülő ártér mellékágai hálózták be, ennek egyik maradványa a 
ma csatornaként ismert Gyáli-patak, amely dél-délnyugati irányban határolja a várost. A Gyáli 
főcsatorna vízgyűjtő területe 451 km2, fő gyűjtője a Gyáli-patak, amely 32 km hosszú, 
egyesíti a Monori kistérséghez tartozó dombvidék és a Gyáli kistérség sík területeinek 
csatornarendszerét. A Dunába Soroksáron, a Molnár-szigetnél ömlik be. Felszíne enyhén 
hullámos, part menti dűnék és vizenyős laposok jellemzik. Vecsés felé 128,4 m a tengerszint 
feletti magassága, amely mind dél-délkeleti, mind nyugati-délnyugati irányban 10 méter alatti 
lejtést mutat. 

Változatos talajszerkezetére jellemző, hogy az autópályáknál és a Gyáli-patak egykori 
árterében jégkori futóhomok az uralkodó, a vízfolyások mentén viszont öntés-iszap rakódott 
le. A mélyebben fekvő rétegekben humuszos homok található, helyenként vályoggal 
keveredve. A felszín túlnyomó részét gyengén humuszos homok és mezőségi talaj borítja, 30-
40 cm-es vastagságban. 

Mérsékelten meleg és száraz éghajlat jellemzi. A napfénytartalom évi értéke a 2000 órát 
közelíti. Évi középhőmérséklete 10-11ºC. Sajátos mikroklímája alakult ki a nagy vízfelszínek 
és az erdők közelségének köszönhetően, ezek kedvező természeti adottságokat biztosítanak. A 
városban található közcélú zöldfelületek területe kicsi és gyenge minőségű (IVS, 2009). 

A Gyáli kistérség öt települést foglalt magában, Gyál – a kistérség központjaként – és Ócsa 
városok, Alsónémedi, Bugyi és Felsőpakony község statussal rendelkezik. A kistérségben 
összesen 46 903 fő élt 2011-ben (KSH, 2012), ezen belül kiemelkedő a gyáli népesség 23 667 
fővel, a második legnépesebb település Ócsa (9 319 fő), majd Alsónémedi és Bugyi 
következnek, valamivel 5 000 feletti lakossággal, a legkisebb település pedig Felsőpakony 
(3410 fő) (KSH, 2012). A kistérség településeinek elhelyezkedését a 2. ábra szemlélteti. 
Kiterjedését illetően Bugyi áll az élen, 116 km2-rel. Érdekes módon Gyál területi nagysága a 
második legkisebb, mindössze 25 km2. 

A Gyáli kistérség népessége -, ahogy az a 3. ábrán is látszik, - 2002 óta szinte töretlenül 
növekedett, 2011-ben érte el a csúcsát, 2012-re kb. 1000 fős csökkenés mutatkozik, amelynek 
nagyobb hányada éppen a gyáli lakosok számának csökkenéséből adódik (2012: 22 709 fő). 
Népsűrűsége az országos átlag alatt van. 

Gyál városa három településrészt foglal magában. A város központi része a korábban 
Gyálliget néven ismert terület, a Kőrösi úttól északkeletre található, a legkorábban, már az 
1930-as évektől magját képezte a városnak. Gyálszőlő névvel illették a Kőrösi úttól 
délnyugatra található részt, amely az 1960-as években indult fejlődésnek. A harmadik 
településrész a város ipari-kereskedelmi-turisztikai területeit fogja át, a város lakott 
területeitől délkeleti irányban helyezkedik el, legnagyobb része külterület (Településrendezési 
eszközök…, 2013). 
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2. ábra A Gyáli kistérség települései 

 
Forrás: https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=kister_info_09&rq_proc=alap&kell_vissza=I&xterkod=4312, 
Letöltés: 2014. június 19. 

3. ábra A Gyáli kistérség népességének alakulása, 2002-2012 (ezer fő) 
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Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014 
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Társadalmi helyzetkép 

A város demográfiai jellemzői 

Gyál a kistérség legnagyobb népességével rendelkező települése, 2012-ben 22 709 fő élt a 
városban. A lakosságszámot illetően az 1870-es évektől állnak rendelkezésre adatok, amely 
időszakban csak néhány száz ember élt a településen, majd 1949-ben valamivel több, mint 
4000 ember talált itt lakóhelyre. Az igazi népességnövekedés az 1970-es évektől következett 
be, az évtized elején már 14 011 főt számláltak (Népszámlálás, 2011). Az évtizedek 
tekintetében jelentős növekedés volt jellemző, azonban, ha az utóbbi évek népességét 
megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 2012-ben egy nagyobb visszaesés következett be, amely 
leginkább annak köszönhető, hogy míg 2009-ig az odavándorlások és elvándorlások mindig 
pozitív egyenleggel zártak, addig 2010-től a trend megfordult, és minden egyes évben többen 
költöztek el a településről, mint ahányan a városba érkeztek (www.teir.hu adatai alapján). 
Gyálra tehát jelenleg az elvándorlás a jellemző. A részleteket a 4. ábra mutatja. A lakosság 
alacsonyabb értékéhez kismértékben hozzájárult az is, hogy az utóbbi éveket tekintve 2012-
ben fordult elő először, hogy a halálozások száma meghaladta az élveszületésekét (5. ábra). 
Az ábrából az is jól látszik, hogy 2008 óta folyamatosan csökken a településen az 
élveszületések száma. A nemek szerinti megoszlásban a férfiak valamivel kisebb arányt 
mutatnak a nőkhöz képest (48 vs. 52%). 

4. ábra A lakónépesség alakulása évtizedenként (a), illetve 2007-2012 között (b) (fő) 
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Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014 

5. ábra Az élveszületések és a halálozások száma Gyálon (2007-2012) 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 
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A város népességének 24%-a 19 év alatti, a 20-59 éves korosztály 57%-ot, míg a 60 éves kor 
felettiek 19%-ot képviselnek (6. ábra). Ha a korfát (lásd 7. ábra) is megvizsgáljuk, jól látható, 
hogy a 65 év felettiek aránya kiugróan magas, ezen belül a nők lényegesen nagyobb arányt 
mutatnak (1902 nő, 1227 férfi), míg a 20 év alattiak között a férfiak aránya valamivel 
magasabb. Az elöregedés növekvő mértékét jelzi a térségben az is, hogy a kistérségben az ún. 
öregedési mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) egyre kedvezőtlenebb: míg 2007-ben ez az 
adat 99,82 volt, addig egy folyamatos növekedés mellett 2012-ben már 125,34 (www.teir.hu). 
A kedvezőtlen tendencia országosan is jellemző (8. ábra, 9. ábra). 

A gyáli értékek mind az országos, mind pedig a Közép-Magyarországi Régió értékeinél 
alacsonyabbak, viszont ugyanúgy növekvő tendenciájú (8. ábra). Egyidejűleg jellemző az is, 
hogy a 0-14 éves korosztály bontott kategóriák szerinti elemzése alapján a fiatal korosztály 
lényegesen kisebb létszámú, mint a közép-, vagy időskori kategóriák. Erősségnek tekinthető, 
hogy a 30-39 éves korosztály a legnagyobb létszámú, és éppen ők azok, akik manapság 
gyermeket vállalnak, ez a jövőben növelheti a születések számát a városban. 

6. ábra Gyál népességének korösszetétele, 2011 
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Forrás: Népszámlálás, 2011 
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7. ábra Gyál népességének korfája, 2011 

‐3000 ‐2000 ‐1000 0 1000 2000 3000

0‐14 év

15‐19 év

20‐29 év

30‐39 év

40‐49 év

50‐59 év

60‐64 év

65‐x év

férfiak nők
 

Forrás: Népszámlálás, 2011 

8. ábra Az öregedési index Gyálon (%) 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 
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9. ábra Az öregedési mutató alakulása különböző térségi szinteken (2002-2012) 

 

Nemzetiségek a településen 

Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014 

Gyál lakosságának 84%-a magyar lakos, a nemzetiségi, illetve más népességhez tartozók 
közül a romák száma a legnagyobb, a 2011-es népszámláláson 403 fő vallotta magát cigány 
nemzetiségűnek (beás és romani együtt), amely 2% körüli érték, román nemzetiségű 223, míg 
német 172 fő élt a városban. A többi nemzetiségi csoport létszáma igen alacsony 
(Népszámlálás, 2011). Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a népszámlálás sem tud pontos 
adatot szolgáltatni a kisebbségek nagyságáról, így a romákéról sem. A valósághoz 
valószínűleg közelebb állnak a becsült értékek, amely a romák arányát 10% körülire teszi 
(HEP, 2013).  

10. ábra A gyáli legnagyobb nemzetiségek, 2011 (fő) 
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Forrás: Népszámlálás, 2011 

Vallási összetétel 

Gyálon a legnagyobb vallási közösséget a római katolikusok adják, jelentős számban még 
reformátusok élnek a településen (11. ábra). Az adatok a 2011-es népszámlálás alapján 
készültek, amely számok nem jelentik egyben a gyakorló vallásosságot. 
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11. ábra A leggyakoribb vallási közösséghez tartozók száma, 2011 
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Forrás: Népszámlálás, 2011 

Foglalkoztatási helyzet 

Foglalkoztatottság 

a városb s munkalehetőséget 
 amely m i, mind pedig a munkanélküliség 
tükröződik.  

sszesen 9 770 fő dolgozott 2011-ben, 5 139 férfi és 4 631 nő 

olt a foglalkoztatottság, míg a következő összeírásnál 

A főváros közelsége és 
nyújtanak az itt élőknek,
kedvező adataiban vissza

zül ö

an letelepedett nagyvállalatok szám
ind a foglalkoztatottság

o

A Gyálon élők kö
(Népszámlálás, 2011). Ágazati besorolás alapján a legtöbben a szolgáltatásban találtak 
munkát, a mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak száma elenyésző (12. ábra). 

A 2001-es népszámláláskor 56%-os v
már egy sokkal kedvezőbb adatot látunk, 65,9%-ot. Ez az érték a gazdasági világválság 
következtében jelentősen megnőtt munkanélküliség tükrében igen bíztató (REMEK, 2014, 
Népszámlálás, 2011). 

12. ábra A foglalkoztatottak szektorok szerinti megoszlása (fő), 2011 

Ipar, építőipar
25%

Szolgáltatási 

Mezőgazdaság 
és erdő‐

gazdálkodás
1%

jellegű ágazatok
74%

 
Forrás: Népszámlálás, 2011 

Munkanélküliség 

A magas foglalkoztatotti arány mellett kedvezőtlen jelenségek is jellemzőek a településen, a 
2008-as gazdasági világválság hatásait itt sem tudták elkerülni, hiszen 2009-re 
megduplázódott a regisztrált munka ő évek adataihoz képest (13. ábra), 
annak szintje azóta sem változott érdemben. Amennyiben a munkaképes korú népesség 

nélküliek száma az előz
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arányában vizsgáljuk a helyzetet, megállapítató, hogy a 2007-es 2%-hoz képest 2009-ben és 
2010-ben 5%-ot mértek, az ezt követő két évben minimális javulás következett be (4-4%) 
(REMEK, 2014). Ezek az értékek az országos, regionális és kistérségi adatokhoz képest jóval 
kedvezőbbek. 

13. ábra A regisztrált munkanélküliek száma (fő) 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

 

A munkanélküliség a középkorúakat érinti legnagyobb mértékben, a 31-50 éves korosztály a 
munkanélküliek majdnem felét adja, a fiatalabb és az idősebb korosztály közel hasonló (26 vs. 
24%) arányban van jelen a munkanélküliek között (15. ábra). A fizikai foglalkozásúak 
körében jellemzően magasabb a munkanélküliség az országban, nincs ez másként Gyálon 
em. Az idősoros elemzés azt mutatja, hogy a településen a fizikai dolgozók körében 

li pályakezdők viszonylag kis arányt képviselnek a 

s
tapasztalható munkanélküliség enyhén csökkenő, míg a szellemi foglalkozásúak között 
enyhén növekvő a tendencia (16. ábra).  

A munkanélküliek között hasonló, nagyjából egyharmados arányban szerepelnek mind az 
általános iskolát, illetve ennél kevesebb osztályt végzettek, az érettségi nélküli 
középiskolások, illetve az érettségizettek, a főiskolát vagy egyetemet végzők lényegesen 
kisebb mértékben vannak jelen a munkanélküliek között (17. ábra). Ez a megoszlás érdemben 
nem változott 2008. óta. Az állás nélkü
munkanélküliek között, azonban 2012-ben egy nagyon jelentős ugrás következett be: míg 
korábban 1, majd 2% volt a jellemző, addig ebben az évben 8%-ra nőtt (18. ábra). A 180 
napot meghaladó nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ben érte el csúcspontját (408 fő), 
2012-re 319-re csökkent, de ez az érték is jóval magasabb a 2009 előttinél (130-150 fő) 
(www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014).  

A pályakezdők munkanélkülisége a többi csoportnál nagyobb mértékben veszélyeztetheti a 
település népességmegtartó képességét. 
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14. ábra A munkanélküliségi ráta (%) alakulása térségi szinteken 

 

 
Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

15. ábra A regisztrált munkanélküliek megoszlása korcsoportonként (2012) (%) 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

16. ábra A nyilvántartott álláskeresők megoszlása a foglalkozás jellege szerint, 2007-
2012 (fő) 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 
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17. ábra A nyilvántartott álláskeresők megoszlása az iskolai végzettség szerint, 2012 (%) 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

18. ábra A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, 2012 (fő) 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

A településen közfoglalkoztatottakat alkalmaznak, 2010-ben 31 főt, 2011-ben 54 főt, 2012-
ben pedig 47-et. A lakossági fórumon megtartott előadás szerint 2013-ban 60 fő dolgozott 
közfoglalkoztatottként. 2013/14 telén lehetőséget biztosítottak egy 6 hónapos, napi nyolc órás 
közfoglalkoztatásra, amelyben 65 fő vett részt (elvileg akár 85 fő alkalmazására leetőség lett 
volna). Közülük 55 fő képzésben részesült (51 fő alapképzésben, 2 fő kazánfűtői 
tanfolyamon, 2 fő C kategóriás gépjárművezetésen). 

Jövedelmi helyzet 

A Gyáli kistérség jövedelmi helyzete elmarad mindenfajta szintű összehasonlításban, ahogy 
az a 19. ábra látható: az egy lakosra jutó nettó jövedelem a régióban másfélszerese a 
kistérséginek, de a megyei és az országos mutatók is jobbak. Települési szinten az adózók 
jelentős hányada (68%) 0-2 000 000 Ft közötti éves összes jövedelemmel rendelkezik, amely 
az országos átlag alatti havi nettó jövedelmet jelent. 23% tartozik a 2 és 4 millió Ft közötti 
sávba, az efölötti jövedelműek aránya 10% alatti (20. ábra) (Települési adatgyűjtő, 2014). A 
kistérség vonatkozásában a magas, illetve alacsony jövedelműek (az 5 millió feletti és az 1 
millió alattiak aránya) aránya kedvezőbb képet mutat, amíg a régióban ez 30% fölötti, megyei 
szinten 23% körüli, addig a Gyáli kistérségben csak 13,5%, így a településen a jövedelmi 
különbségek kisebbek.  
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19. ábra Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, Ft 

 

Forrás: www.teir.hu, REMEK, 2014 

20. ábra Az összes adófizető aránya az egyes éves fizetési sávokban, 2012 
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Forrás: www.teir.hu, Települési adatgyűjtő, 2014 

 

Oktatás, nevelés 

Gyál városában a közoktatás minden formája jelen van, kezdve a bölcsődétől az óvodán át az 
általános és középiskoláig. 2013. január 1-től az oktatási rendszert átalakították, amelynek 
következtében a település három általános iskolája, a középiskola, a Nevelési Tanácsadó és a 
Logopédiai Szakszolgálat állami fenntartásba került, jelenleg egy intézményként működik, 
"Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja néven (HEP, 2013). 

A bölcsődei ellátás 

Az egyetlen bölcsőde (Bóbita Bölcsőde) a településen összesen 106 kisgyermek napi 
fogadására alkalmas. 20 és 36 hónapos közötti életkorú gyermekekkel foglalkoznak 1982 óta. 
A város a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
számú „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú Gyál „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
címmel pályázatot nyert, melynek megvalósulásával a működő négy csoport megújult, a 
kiszolgáló helyiségek korszerűek lettek, valamint négy új csoportszoba, tornaszoba és modern 
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só szoba került hozzáépítésre. Az egészséges fejlődés érdekében fontos a friss levegőn való 
szabad mozgás biztosítása. A megfelelő változatos játszótéri eszközök mellett fedett terasz és 
modern pancsolási lehetőség áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézmény tálalókonyhával 
rendelkezik (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/bolcsode). A bölcsődei ellátás néhány 
adata az 1. táblázatban látható, melyből kiolvasható, hogy mind a bölcsődések, mind a 
gondozók száma lényegében nem változott 2007 óta. Az említett fejlesztés viszont lehetőséget 
teremt arra a jövőben, hogy az eddiginél majdnem kétszerannyi kisgyermek ellátását tudják 
megoldani, így a szülők jobban kihasználhatják a 4 órás munkalehetőséget. 

1. táblázat A bölcsődei ellátás néhány jellemzőjének alakulása (2007-2012) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő) 59 57 61 58 58 63

Bölcsődei gondozónők száma (fő) 9 9 9 9 9 9

Bölcsődék száma (db) 1 1 1 1 1  
Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

Óvodai nevelés 

A városban négy óvoda várja a gyermekeket, a Liliom, a Tátika, a Tulipán, valamint a Jancsi 
és Juliska Óvodák. 

A Gyáli Liliom Óvoda a település központi részében található, 1972 óta működik. Közel 270 
gyermek nevelését végzik kilenc csoportban, amelyeket három önálló épületben helyeznek el. 
A Tevékenységközpontú Program adaptálásával helyi nevelési programot készítettek, amelyet 
1999-től vezettek be felmenő rendszerben (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-
gyal/ovodak/liliom-ovoda). 

A Gyáli Tátika Óvoda 30 éves múltra tekint vissza, a település dél-nyugati részén élőket 
szolgálja ki. A jelenlegi épületeket folyamatosan bővítették és újították fel, mai állapotát 
2006-ban érte el. Nevelési elveik közül kiemelt hangsúlyt kap az egyéni képességek 
figyelembevétele, valamint fontosnak tartják a tehetséggondozást (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/ovodak/tatika-ovoda). 

A Gyáli Tulipán Óvoda a legfiatalabb intézmény, 2006. szeptember 1-je óta várja a 
gyerekeket. Újépítésű lévén, kialakítása igen jól illeszkedik az óvodai tevékenységekhez, de a 
nevelők, gondozók igényeihez is: az óvodában található külön tornaszoba; könyvtár, mely a 
nevelőtestületi szobában kapott helyet, stúdió, orvosi szoba, konyha, iroda helyiségek és egy 
hatalmas aula, amelyet a közös rendezvények alkalmával lehet jól hasznosítani. Az udvar 
parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal szerelték fel. Helyi Óvodai Nevelési 
Programjuk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveiket fogalmazza meg, amely 
a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Számos extra szolgáltatást nyújtanak, térítésmentesen 
(fejlesztőpedagógiai ellátás, logopédiai ellátás, katolikus, református és evangélikus 
hittanoktatás, zene-ovi, néphagyományőrző foglalkozások) (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/ovodak/tulipan-ovoda). 

1995 óta várja a gyermekeket a Jancsi és Juliska Óvoda a település Vecsés felé eső részében. 
Nevelésük középpontjában az aktivitás, a kreativitás áll. Nagyon fontosnak tartják a mozgást, 
ezért heti rendszerességgel viszik a gyerekeket uszodába, illetve zenés-táncos napot is 
tartanak (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/ovodak/jancsi-es-juliska-ovoda). 

Az óvodai férőhelyek száma 2010-ben érte el mai értékét (összesen 870 gyermek elhelyezése 
lehetséges), az ezt megelőző években azonban jelentős fejlődés következett be: 2007-ben még 
csak 550 körüli gyermeket tudtak fogadni, majd a férőhelyek száma csökkenő mértékben 
növekedett (21. ábra). Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy amíg 2007-ben az egy óvodai 
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férőhelyre 1,4 gyermek jutott (jelentős túlzsúfoltság), addig ma 0,9-1,0 körüli ez az érték 
(ideális) (Települési adatgyűjtő, 2014). 

21. ábra Az óvodai férőhelyek számának alakulása, 2007-2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014 

Általános iskolák 

A településen 2010-ig 4 általános iskolában tanulhattak a gyerekek, 2011 óta 3 intézményben 
folyik az oktatás: az Ady Endre, a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós Általános Iskolákban. 

Az Ady Endre Általános Iskolát 1972-ben alapították, a település legnagyobb közoktatási 
intézménye, az általános iskolások kétharmada itt tanul, nagyon népszerű a szülők körében. 
2007-ben uniós pályázatból nyert forrásból teljesen felújították, amelynek során bővítés is 
történt (az épület egy részén új szint került kialakításra). A beruházás 550 millió Ft-ba került. 
A felújítás/bővítés után 23 tanteremben folyhat az oktatás, amelyekben új bútorok kaptak 
helyet. Jelenleg 630 tanuló jár ide. 22 osztály, 7 napközis és 2 tanulószobás csoportjuk 
működik. A csoportok oktatását és nevelését 42 pedagógus látja el, akik munkáját könyvtáros 
tanár, fejlesztő pedagógus, szabadidő-szervező segíti. Rendelkeznek tornateremmel, ebédlővel 
és melegítő konyhával. A díszburkolattal ellátott, parkosított iskolaudvaron egy aszfaltozott 
kézilabdapálya és egy aszfaltozott kosárlabdapálya, napközis játszóudvar és szabadtéri 
tanteremmel ellátott iskolapark található (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-
gyal/iskolak/ady-endre-altalanos-iskola). 

A Bartók Béla Általános Iskola elődje 1984 óta működik, korábban egy másik épületben, 
majd 1988-ban költöztek mai helyükre. Bartók Béla nevét 1993-ban vették fel, amely 
névválasztásában döntő szerepe volt az 1994-ben indított és 2014-ig működő ének-zenei 
tagozatnak (ebben az épületben dolgozik a település zeneiskolája is, lásd később). Ebben az 
iskolában viszonylag magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Kiemelt figyelmet 
fordítanak az informatika oktatására, a diákok 8.-ban akár az ECDL-vizsgát is letehetik. 
Sokan járnak a tanulók közül a zeneiskolába is, többen tagjai a fúvószenekarnak. Jól felszerelt 
könyvtára, szép nagy aulája és tágas, felújított tornaterme van. Igen nagy hangsúlyt kap az 
iskolában a környezetvédelem, amelyet az is jelez, hogy 2013-ban másodízben nyerte el az 
Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán az 
„ÖKOISKOLA” címet. Számos fejlesztést hajtottak végre önkormányzati, pályázati, 
alapítványi és szülői forrásokból (pl. a világítás korszerűsítése, nyílászárók cseréje, a 
tornaterem felújítása, belső játszótér kialakítása, az informatikaterem gépeinek teljes cseréje). 
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A 2014/15-ös tanévben három első osztályt kívánnak indítani (http://www.bartok-
gyal.sulinet.hu/index.php/az-iskola-bemutatasa/20-az-iskola-bemutatasa). 2014-ben ismét 
ÖKO projektnapot rendeztek a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan, amelynek keretében 
a diákok versenyen mérhették össze környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
tudásukat, de kis előadásokat, ruhabemutatót is tartottak a gyerekek (Gyáli Újság, 2014b).  

A Zrínyi Miklós Általános Iskola a legfiatalabb alapfokú közoktatási intézmény, bár nem 
előzmény nélküli. 2007-ben jött létre a II. Rákóczi Ferenc és a Kossuth Lajos Általános 
iskolák összevonásával (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/iskolak/zrinyi-miklos-
altalanos-iskola). A változás kapcsán felújításokat is végrehajtottak az épületben, valamint 
kialakításra került a diákok igényeit jobban kielégítő udvar is. 

A település általános iskolai képzéséről a 22. ábra tájékoztat néhány statisztikai adat 
idősorával. Az első osztályosok száma 2007-től kezdődően 200 körüli, jelentősebb növekedés 
csak 2012-ben tapasztalható, ekkor 246 kisiskolás kezdte meg a tanulmányait. Az 1.-4. 
osztályokba járók létszáma is stagnálónak tekinthető, a vizsgált időszakban 800 körüli volt 
minden évben. A felsősök létszáma enyhe csökkenést mutat 2007-től kezdődően, öt év alatt 
kb. 100 fővel lett alacsonyabb a létszámuk. Napközibe egyre több tanuló jár, kezdetben kb. 
500 diák, 2012-ben 650 körüli (Települési adatgyűjtés, 2014).  

Szintén alig változott a főállású pedagógusok létszáma a településen: 2007-ben 137-en, 2012-
ben 126-an tanították a gyerekeket. Az osztályok száma 74-ről 68-ra csökkent 2007-2012 
között. A tanulók létszáma kezdetben enyhe csökkenést, a három utolsó vizsgált évben 
stagnálást mutat. A statisztikák szerint a településen 2012-ben 5 osztályban tanulhattak a 
gyógypedagógiai oktatásra szorulók (Települési adatgyűjtés, 2014). 

22. ábra Az általános iskolai tanulók számának néhány jellemzője, 2007-2012 (fő) 
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014 

Középiskolák 

Gyálon egyetlen középfokú oktatási intézmény található, az Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskola. Három területen folyik a képzés, informatikai, közgazdasági 
(szakközépiskolai), valamint bolti eladó szakon (3 éves képzés). Az intézmény levelezős 
rendszerben részt vesz a felnőttképzésben, valamint érettségizetteknek OKJ-s képzéseket is 
kínálnak közgazdasági (pénzügyi és számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző), 
logisztikai (logisztikai ügyintéző) és kereskedelmi (kereskedő) területeken. Részt vesznek a 
Comenius Régió és a Leonardo nemzetközi programokban (http://www.eotvos-
gyal.sulinet.hu/). 
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A településen folyó középiskolai oktatásra jellemző, hogy 2007 óta csökkenő létszámban 
vesznek részt a diákok a nappali képzésben (minimumát 2011-ben érte el), a felnőttoktatásban 
tanulók száma azonban növekvő tendenciát mutat. A 9. osztályos tanulók száma a vizsgált 
időszakban 50 közeli, 2012-ben (a nappalisok megemelkedett létszámával párhuzamosan) 
magasabb értékre nőtt, 73 tanuló iratkozott be nappali évfolyamra (23. ábra), ami az iskola 
jövője szempontjából bíztató. 

23. ábra A középiskolai tanulók számának alakulása 2007-2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

A középiskolai tanárok száma durván 20 körüli volt 2007-2012 között, 2010-ben 27 oktató 
végezte az iskolában a munkáját, 2012-ben már csak 19 fő (ez a szám 2014-ben is érvényes). 
Az osztályok száma 10 körül ingadozik, a tantermek száma azonban 2009 után folyamatosan 
nőtt. Az iskola honlapja szerint a 2013/14-es tanévben 67 fővel indítottak el három 
kilencedikes osztályt, az osztályok száma pedig 10 volt (23. ábra, 24. ábra) (Települési 
adatgyűjtő, 2014).  

24. ábra A középiskolai oktatók, az osztályok és az osztálytermek számának alakulása 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

 

Művészeti nevelés 

Gyálon 1983. október 1. óta folyik zenei oktatás, akkor még a dabasi Körzeti Állami 
Zeneiskola gyáli kihelyezett tagozataként. Kezdetben furulyázni és klarinétozni tanulhattak a 
diákok. Később, a mind jelentősebb érdeklődés okán kezdeményezték a kihelyezett tagozat 
önállósulását és bővítését. Végül 1994. szeptember 1-jén kezdte meg működését a gyáli 
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Kodály Zoltán Zeneiskola. 2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai 
Minősítő Testülete által lefolytatott minősítési eljárás alapján a zeneiskola kiváló minősítést 
kapott. 2009. július 1-jétől Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kodály 
Zoltán Zeneiskola intézmény elnevezését Kodály Zoltán Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény névre változtatta (rövid neve: Kodály Zoltán Zeneiskola AMI) 
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/iskolak/kodaly-zoltan-zeneiskola). Jelenleg négy 
tanszakon (akkordikus, fa- és rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, vegyes tanszak (hegedű, 
népi furulya, kamarazene, zenekar, zeneismeret tanszak)) sokféle hangszeres és egyéb oktatás 
folyik a zeneiskolában (http://kodaly-gyal.eu/az-intezmeny-tanszakai). A zeneiskola 
tevékenysége nagy jelentőségű a városban. Fúvószenekara minden városi ünnepségen emeli a 

kor hangversennyel teszi még szebbé az adventi időszakot. rendezvény színvonalát, Karácsony

Egészségügyi és szociális ellátás 

Gyál városában az egészségügyi ellátást a Gyáli Városi Egészségügyi Központban biztosítják, 
amely alap- és szakellátást, valamint védőnői hálózatot foglal magában. Az alapellátást 8 
háziorvosi és 4 házi gyermekorvosi szolgálat biztosítja, a településen orvosi ügyelet is van, 
napi 24 órában. A szakrendelések (melyek a Dél-Pesti Jáhn Ferenc Kórház kihelyezett 
szakrendelései) során fül-orr-gégészeti, kardiológiai, szemészeti, ortopédiai, bőrgyógyászat, 
diabetológia, sebészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, reumatológia, urológia áll a lakosság 
rendelkezésére, igaz, némelyek esetében nem folyamatos rendelés során, hanem néhány 
rendelési sávban. Ezeken kívül laboratórium, EKG- és ultrahangos vizsgálat, sportorvos, 
gyógytornász és fizikoterápiás kezelési lehetőség segíti a helyben történő egészségügyi 
ellátást. Akupunktúrás és addiktológiai rendelés minden nap van. A védőnői szolgálat 7 
körzetben látja el a gyáli kismamákat és gyermekeiket, valamint 2 iskola-egészségügyi 
védőnő is közreműködik a nevelési és oktatási intézményekbe járó gyermekek ellátásában. A 
fentieken túl családvédelmi szaktanácsadást is biztosítanak (http://www.eukozpontgyal.hu/). 

Több gyógyszertár is van a településen, amelyek ügyeleti rendszerben a hét végeken is 
működnek. 

A város vezetése igyekszik minél több egészségügyi megelőző programot elindítani és 
működtetni. Minden évben kihelyezett tüdőszűrést tartanak, amelyet 2013-ban az érintettek 
(30 év felettiek) 53%-a vett igénybe. 2010 óta az önkormányzat ingyenesen igénybe vehető 
HPV elleni védőoltást biztosít a fiataloknak, kezdetben a lányok, ma már a fiúk számára is 
(HEP, 2013).  

Az egészségügyi ellátások különböző formáinak igénybevevői érdemben nem változtak 2008 
óta (a kismértékű változás is inkább pozitív irányú), amelyet a 2. táblázat adatai is 
bizonyítanak. A településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra van lehetőség, amelyet 
évek óta 80 körüli személy vesz igénybe. 

Ahogy azt a demográfiai jellemzőknél már leírtuk, a gyáli népességen belül egy nagy 
létszámú csoportot adnak a 65 évesek és ennél idősebbek, így a nyugdíjban és a nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők száma is viszonylag magas (5 608 fő 2012-ben), de 2007-től is mindig 
5 600 körüli volt ez az érték. Öregségi nyugdíjat viszont egyre többen kapnak, a vizsgált 
időszak első évében még 3273-an, 2012-ben már 4054-en. A rászorulók részére szociális 
étkeztetést biztosítanak, 2010-212 között 80 fő körüli fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. 
Egyre nő azok köre is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. A rendszeres 
szociális segélyben részesülők száma eléggé hektikusan változik, és hasonló jellemzi az erre a 
célra fordított összeg nagyságát is. A 3. táblázat alapján megállapítható, hogy az egy főre 
vetített szociális segély összege csökken (valószínűleg annak is köszönhetően, hogy a 
kormány feltett szándéka az emberek munkába segítése, segélyezésük helyett). Kb. 500 ember 
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rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal (a népesség 2%-a). A házi segítségnyújtásra 
szorulók száma csekély, 50 fő alatti. 

2. táblázat Az egészségügyi ellátás néhány jellemző adata, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások 
száma összesen (db) 4637 4318 2818 2244 2324 

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek 
és a meglátogatottak száma összesen (db) 37393 36259 34787 33179 29507 

A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen 
megjelentek száma (db) 32756 31941 31969 30935 27183 

A háziorvosi ellátásban a lakáson történt 
beteglátogatás (db) 6256 6338 8071 8136 7664 

A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek 
száma (db) 79217 86855 85323 86370 82703 

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a 
meglátogatottak száma összesen (db) 85473 93193 93394 94506 90367 

Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban 
(székhely szerinti adatok) (db) 26548 27007 25390 31402 33247 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 
részesülők száma (fő) 87 161 86 80 76 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

 

A városban több szociális célú segítőszolgálat működik. Egy épületben kapott helyet a 
„Kertváros”Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat, valamint a 
„Kertváros”Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ. A Nevelési Tanácsadó 
2011-től működik, a gyáliakon kívül utazó pedagógus hálózat keretében ellátja Alsónémedi, 
Bugyi, Felsőpakony és Ócsa lakosságát is. Biztosítja a családok mentálhigiénés ellátását 
(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/intezmenyek/nevelesi-tanacsado). A Családvédelmi 
Központ 2008-tól újjáalakulva ugyancsak a kistérség összes településén biztosítja (területi 
irodákban) a családsegítő, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-
gyal/intezmenyek/csaladvedelmi-kozpont). 

A városban megoldott a gyermekek étkeztetése, amelyet 2013-ban összesen 1807 kisdiák vett 
igénybe. Közülük - rászorultsági alapon – 254-en fél áron, míg 705-en teljesen ingyen kapják 
az ellátást) (az információk a 2013-ban tartott lakossági tájékoztató anyagából származnak.  

2011 és 2013 között összesen 543 millió Ft-ot költött az önkormányzat segélyezésre. 
Rendszeres szociális segélyre 216,8 millió, ápolási díjra 12,4 millió (2011/12), rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolható juttatásra 44 millió, míg lakásfenntartási 
támogatásra 38,5 millió Ft-ot költöttek (az információk a 2013-ban tartott lakossági 
tájékoztató anyagából származnak. 
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3. táblázat Néhány szociális ellátás idősoros adata, 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 

férfiak száma (db) 2245 2271 2287 2310 2308 2234 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
nők száma (db) 3341 3360 3328 3274 3356 3374 

Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (db) 1244 1296 1339 1390 1595 1596 

Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (db) 2029 2076 2075 2055 2460 2558 

Szociális étkeztetésben részesülők száma (db) 65 55 62 81 77 77 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma (db) 926 904 1036 1174 1169 1265 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek 
átlagos száma 07.01-től (db) 108 130 85 61 104 68 

Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg 
07.01-től (1000 Ft) 32 958 39 262 18 800 18 521 24 809 19 085

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma (db) 512 448 508 511 543 498 

Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő) 64 30 89 35 36 45 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

 

Közbiztonság 

 

A városban több olyan közlekedési gócpont is jellemző volt, amelyekben rendszeresek voltak 
a közúti balesetek. Ezek közé tartozott a Pesti út – Mátyás király út kereszteződése. Több 
forgalomlassító megoldást is kialakítottak ezeken a helyeken a balesetek számának 
csökkentése érdekében, így a Mátyás király úton (beton műtárgyak) és az említett 
kereszteződésben (fekvőrendőrök) is. A település határán 40 km/h-ás sebességkorlátozó táblát 
is kihelyeztek, ennek ellenére történnek balesetek, amelyek statisztikai adatait a 4. táblázat 
tartalmazza.  

Habár a járművek okozta balesetek száma nem csökkent a vizsgált időszakban, örvendetes, 
hogy halálos baleset sem 2011-ben, sem 2012-ben nem fordult elő. 

28 
 



4. táblázat A városban történt közlekedési balesetek és jellemzőik, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Gyalogos okozta baleset (db) 2 0 3 1 0 

Halálos közúti közlekedési baleset (db) 3 1 1 0 0 

Ittas állapotban okozott összes közúti közlekedési 
baleset (db) 12 7 3 4 1 

Járművek okozta összes baleset (db) 41 47 39 34 47 

Kerékpár által okozott balesetek száma (db) 1 6 3 5 2 

Könnyű sérüléses közúti közlekedési baleset (db) 21 27 30 23 33 

Közúti közlekedési baleset során könnyen sérült 
személy összesen (fő) 40 44 38 35 50 

Közúti közlekedési baleset során meghalt, megsérült 
személy összesen (fő) 64 66 50 48 65 

Közúti közlekedési baleset során meghalt személy 
összesen (fő) 3 1 1 0 0 

Közúti közlekedési baleset során súlyosan sérült 
személy összesen (fő) 21 21 11 13 15 

Lakott területen kívül történt összes közúti 
közlekedési baleset (db) 16 11 6 7 11 

Lakott területen történt összes közúti közlekedési 
baleset (db) 27 36 36 28 36 

Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár által 
okozott balesetek száma (db) 1 4 3 5 4 

Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési 
baleset (db) 43 47 42 35 47 

Súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset (db) 19 19 11 12 14 

Személygépkocsi által okozott balesetek száma (db) 33 30 26 20 33 

Tehergépkocsi által okozott balesetek száma (db) 5 6 6 1 4 

Forrás: TSTAR, 2014 

A településen a bűncselekmények száma nem jelentős, és 2008 óta sok tekintetben javulás 
következett be. A legnagyobb számban vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, de ezek 
száma is mintegy 30%-kal volt kisebb az időszak végén az elejéhez képest. A lopások száma 
is csökkent, de kisebb mértékben, viszont a lakásbetörések száma 2012-ben lényeges 
magasabb volt a korábbiakhoz képest. A részleteket az 5. táblázat mutatja. 

Az új rendőrőrs megépítésével a rendőri szolgálat, valamint a közterület-felügyelet is 
megerősödött. 
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5. táblázat A bűncselekmények alakulása 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből 
államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága 
elleni (db) 

6 7 n.a. 9 20 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből gazdasági 
(db) 30 24 n.a. 24 20 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből házasság, 
család, ifjúság és nemi erkölcs elleni (db) 14 16 n.a. 21 19 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből közlekedési 
(db) 35 43 29 31 35 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből közrend 
elleni (db) 134 121 n.a. 218 68 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből személy 
elleni (db) 53 84 n.a. 50 43 

A regisztrált közvádas bűncselekményekből vagyon 
elleni (db) 576 587 n.a. 406 408 

Betöréses lopások közül lakásbetörés (db) 44 65 n.a. 44 70 

Lopások közül személygépkocsi-lopás (db) 7 9 n.a. 9 9 

Vagyon elleni bűncselekményekből jármű önkényes 
elvétele (db) 5 11 n.a. 6 3 

Vagyon elleni bűncselekményekből lopás (db) 225 291 n.a. 195 209 

Vagyon elleni bűncselekményekből rablás (db) 5 11 n.a. 5 4 

Forrás: TSTAR, 2014 

Kultúra, látnivalók 

 

Gyálon a kulturális és közösségi élet központja az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár, 
amelyet 2003-ban adtak át. Az épület korszerű, építészetileg is gyönyörű, összesen 1 600 
négyzetméter területű. Rengeteg funkcióval rendelkezik: művelődési házi, közkönyvtári, civil 
házi funkciókkal rendelkezik, mozit üzemeltet, színházat fogad be. Tanfolyamok, bemutatók, 
felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-vetítések és a városi könyvtár 
szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is része kínálatának. A Közösségi 
H(http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-gyal/intezmenyek/varosi-konyvtarközház)A könyvtárba 
évről-évre több ember iratkozik be 2008 óta. Szépen gyarapszik a könyvtár leltári állománya 
is, amelyből jelentős számú kölcsönzés történik. 2010-től kezdve közel száz rendezvényt 
tartanak évente, amelyek összesített nézőszáma valamelyest csökkent (6. táblázat). 
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6. táblázat A könyvtár és a rendezvények adatai 

 2008 2009 2010 2011 2012 
A nyilvános könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő) 2278 2338 2455 2493 2506 
A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári 
állomány) (db) 44727 46520 48405 50077 50080

A nyilvános könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek 
száma (db) 28598 29509 35256 40042 37369

Kulturális rendezvények száma (db) 221 202 99 99 96 
Kulturális rendezvényeken résztvevők száma (fő) 22153 22058 16548 19024 14133

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

A településen számos esemény színesíti az itt lakók életét, ezek között több is évről-évre 
megrendezésre kerül. A legnevesebb rendezvények az alábbiak: 

 a vakációzáró utcabál, amely a várossá nyilvánítást ünnepli meg, a legnagyobb 
nézőközönséget vonzza. 

 Gyáli Téli Tárlat, amelyet minden év decemberében tartanak, és amelyen az itt élő 
vagy Gyálhoz kötődő képzőművészek mutatják be alkotásaikat. 

 Gyermeknapi rendezvény 

 Gyáli Fogathajtó fesztivál augusztusban 

 Advent Gyálon, amely 2007-től minden évben négy héten keresztül kínál gazdag 
kulturális programokat, az utolsó hétvégén pedig kézművesek és iparművészek 
kirakodóvására zajlik (IVS, 2009). 

 Pünkösdi Utcazenei Fesztivál, amelyet először a Városháza avatásával kapcsoltak 
össze, a jövőben új néven várja a látogatókat. 

 Többször rendezték meg a Közösségi Házban a többnapos Hang-Szín-Hely elnevezésű 
rendezvényt, amelyen zenélő képzőművészek alkotnak, tanítanak és tartanak 
előadásokat. 

 2014 februárjában második alkalommal rendezték meg a Böllérversenyt. 

Gyál város önkormányzata csatlakozni kívánt egy 2013-as kormányrendelet szellemiségéhez, 
amelynek a helyi értékek összegyűjtése a célja. A megvalósításban a lakossághoz is felhívást 
intéztek a honlapon keresztül. Várják az itt élők ötleteit, a birtokukban lévő dokumentumokat, 
amelyek érdemesek lehetnek a gyáli települési értéktárba kerülésre. A folyamat elindításához 
az alábbi ötletekkel szolgált az önkormányzat: 

 Épített környezeti értékek (épületek, épített tereptárgyak stb.), természeti-táji értékek 
(parkok, tavak, növények, állatok stb.), indusztriális értékek (kisipari, ipari termékek 
stb.). 

 Hagyományok (nem feltétlenül konkrét helyhez, időhöz köthető történések), 
rendezvények (városi rendezvények stb.), szellemi műhelyek (magánszemélyekhez, 
szervezetekhez köthető folyamatos értékápoló/értékteremtő tevékenységek). Pl: Gyáli 
Téli Tárlat stb. 

 Civil közösségek (jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, szervezeti 
kultúrájukkal, teljes tevékenységükkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
kezdeményezések stb.), egyéb szervezetek (intézmények, gazdasági szervezetek stb.). 
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Pl: FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Gyál és Térsége Fúvószenekari Egyesület 
stb. 

 Konkrét művészeti alkotások. 
 Gyűjtemények (közgyűjteményi intézmények, magánkézben lévő gyűjtemények 

állománya stb.). 
 Történeti értékek: Hiedelmek, mondák, történetek, illetve múltbéli értékteremtő 

szellemi teljesítmények. 
 Kimagasló teljesítmények (konkrét személyek konkrét sport-, tudományos, közéleti, 

humanitárius stb. teljesítményei). 
 Konkrét könyvek, egyéb kiadványok. 
 Olyan élő vagy már nem élő személyek, akiknek egész életútja példaként állítható a 

közösség elé (díszpolgárok stb.). 

 Városunk, közösségeink jelképei (http://www.gyal.hu//posts/legyen-oen-is-reszese-a-
helyi-ertektar-letrehozasanak-552.php). 

Mindenképpen megemlítendő, hogy 2010-ben egy igen színvonalas, kétkötetes könyv jelent 
meg Czagányi Lászlótól, Gyál története címmel, amely kiváló összefoglalást ad és betekintést 
nyújt a város múltjába és jelenébe. 

Díjak, címek a településen 

A település vezetése több díjat és címet is alapított annak érdekében, hogy a kimagasló 
teljesítményeket méltóképpen elismerje. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be röviden. 

 A Gyál Díszpolgára címet 2007-ben alapították, célja, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben 
részesítse, valamint példaképként állítsa a jelen és a jövő generáció tagjai számára. Az 
első díjat Szűts Szabó Istvánné, a településen évtizedekig tanító tanár kapta, 2008-ban 
posztumusz ítélték oda dr. Nagy Árpád katolikus plébánosnak, 2010-ben Takaró 
Károly református püspök, majd 2011-ben Gyimesi István kapta, aki húsz éven át 
tevékenykedett polgármesterként (http://www.gyal.hu/a-mi-varosunk-
gyal/onkormanyzati-dijak/gyal-diszpolgara-cim). 

 A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiemelkedő sportteljesítményt elérők elismerésére alapította. Azon személyeknek 
adományozható, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal 
is példaként állíthatók a település közössége elé. 2004 óta 19 személy kapta meg az 
elismerést a legkülönbözőbb sportágak képviseletében (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kivalo-gyali-sportoloi-dij). 

 A Közművelődési Díjat 2004 óta osztják ki a közművelődési, kulturális életben 
kimagasló tevékenységet végzők elismerésére. Azon személyeknek adományozható, 
akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál 
közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. A díjat általában egy tanár és 
az iskolák tanulói közül a legjobbak szokták megkapni (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kozmuvelodesi-dij). 

 A Pusztai Lajos Emlékdíjat 1999 óta adományozzák annak a magyar vagy/és külföldi 
állampolgárnak, aki Gyálon egészségügyi, valamint szociális területen kiemelkedő 
érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő 
munkát végzett. Évente két-két személy kapja meg a díjat (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/pusztai-lajos-emlekdij). 
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 A legrégebben alapított díj a Gyáli Közoktatásért Díj, amely azoknak adományozható, 
akik a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet végeznek; huzamosan 
kiemelkedő munkát teljesítenek a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a 
nevelő-oktató munkában, pedagógiai gyakorlatot segítő technikai faladatokban. 
Minden évben két személy részesül az elismerésben (http://www.gyal.hu/a-mi-
varosunk-gyal/onkormanyzati-dijak/kozoktatasert-dij). 

Ezek a díjak nem csak a jutalmazottak elismerését teszik lehetővé, de azt is, hogy a városért 
tevékenykedő emberek példával szolgáljanak az itt élőknek, valamint segítsenek a közösség 
építésében. 

Látnivalók 

A településen nincs a szóhagyományos értelmében kiemelkedő turisztikai látványosság, Gyál 
város hivatalos honlapján azonban több apró, kedves, szinte láthatatlan érdekességre hívják 
fel az érdeklődők figyelmét. 

A legújabb köztéri látványosság a Városközpont előtti zöld területen álló emlékmű-együttes, a 
Trianoni emlékmű, amely az I. világháborút követő békediktátumnak állít örök mementót. Az 
együttes egyik eleme a gyáli mesterember, Varga Csaba főfanyűvő által készített székely 
kapu. Második eleme a kapu előtt álló sziklatömb (Kovács Márton alkotása), a harmadik 
pedig egy tájékoztató tábla (Varga Csaba műve), amelynek szövege, idézetei a kor hangulatán 
keresztül igyekeznek az emberekhez közelebb hozni a trianoni eseményeket. 2012 júniusa óta 
büszkélkedhet vele a város. 

A Trianoni emlékmű-együttes 

 

A Szent István utca és a Bercsényi utca sarkán Szűts Szabó Istvánnénak, egykori 
pedagógusnak és a város első díszpolgárának állítottak emléket házának falán. 

A településen két templom van. A katolikus templomot a nyolcvanas évek elején építették a 
régi templom helyén, Perczel Dénes tervei alapján. A munkálatokban nagy részt vállaltak 
maguk a hívők. 2013-ban új harangot kapott a templom, amelynek költségeihez az 
önkormányzat is hozzájárult. 

A katolikus templom régen és ma 
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A református templomot 1994-ben építették erdélyi stílusban, terveit Jakab Zoltán készítette.  

A református templom kívül és belül 

 

A település egykori strandjának is helyet adó, 12 hektár nagyságú Kaszás-kertjében 1999-ben 
hozták létre a Millenniumi Parkot, amelyben több alkotás is helyet kapott: a város címerében 
is látható Szent György szobor, a II. világháborúnak emléket állító Kegyeleti emlékkő, 
valamint egy kopjafa is látható a park területén, a II. világháború gyáli áldozatainak emléket 
állítva. 

A katolikus templomnál lévő téren három látványosságot is megtekinthetünk. 2000. augusztus 
20-án avatták fel a süttői fehér mészkőből készült Szent István szobrot, amely 1,9 m magas. 
Szent István egyik kezében az országalmát tartja, a másikat a kardjára helyezi. 2013-ban 
felújították a téren található kopjafát, amelyet az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc 
mártírjainak tiszteletére állítottak. A harmadik alkotás az 1956-os emlékmű, amely a 
forradalom 50. évfordulója óta díszíti a várost. Az emlékmű 2012-ben országzászlóval 
egészült ki. 

A Szent István szobor, a Kopjafa és az 1956-os emlékmű 

 

A város különböző részein több mellszobor örökíti meg híres magyarok, Kálvin János, 
Széchenyi István, Zrínyi Miklós, Arany János és Ady Endre emlékét. A Tulipán óvoda 
udvarán áll Barth Károly szobrászművész alkotása, az őz gidájával.  

Idegenforgalmi szempontból meghatározó a Némediszőlő városrész és az M5 
csomópontjában található Galopp Major, amelyben étterem, nádfedeles kunyhók (bioházak) 

táron (találhatók mintegy öt hek

Sportolási lehetőségek 

http://www.gyal.hu/vendegeinknek/latnivalok). 

Gyál városában a sportolási lehetőségek csak néhány helyszínre korlátozódnak: szabadtéri 
edzésekre a Városi Sportpálya nyújt lehetőséget (megújításáról a fejlesztések között 
részletesen írunk), ezen kívül az iskolák sportpályái és tornatermei állnak a lakosság 
rendelkezésére. A lakosok évek, évtizedek óta igényelnének egy fedett, nagyobb tömegek 
befogadására is alkalmas sportcsarnokot, amely sem a településen, sem a kistérségben nincs. 
Ugyanígy hiányzik egy uszoda, pedig az óvodások és az iskolások is igénylik ezt a fajta 
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sportolást, amit az is bizonyít, hogy az óvodákból és az iskolákból Budapestre viszik a 
gyerekeket úszásoktatásra. 

A legaktívabb sportot támogató egyesület a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület, amely 
szakosztályain keresztül szervezi a sportolási lehetőségeket. Labdarúgó, fogathajtó, sí, 
birkózó, asztalitenisz, kézilabda, kerékpár, ejtőernyős, mazsorett és röplabda szakosztályi 
várják az érdeklődőket, akik száma 300 fő körüli. A sportpályán kb. 300-350 fő végez 
szabadidős tevékenységet, kerékpároznak, futnak, gördeszkáznak. Az egyesült szoros 
kapcsolatot tart fenn az iskolákkal és több civil szervezettel is, közös munkájuk eredménye 
számos sportverseny, játékos vetélkedő. Az önkormányzat minden évben anyagilag is 
támogatja a sporttelep működését (IVS, 2009). 

A város és az M5 autópálya mellett egy szépen kialakított horgásztó (Peremvárosi Horgásztó 
rja a pihenni és sportolni vágyókat. és Pihenőpark) vá

Civil partnerség 

A város polgárai számos civil szervezetben vehetnek részt, amelyek az alábbiak: 

 Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért 
 AnyaEgylet gyáli és gyálkörnyéki anyák és családok Egyesülete 
 Bartók Alapítvány 
 Civilek a Környezetünkért Egyesület 
 Cukorbetegek Egyesülete 
 Egymásért Mozgássérültek Egyesülete 
 Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 
 Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 
 Eötvös József Alapítvány a gyermekekért 
 FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
 Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület 
 Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 
 Földi Csillagok Országos Egyesülete 
 Gyál Város Közbiztonságért Közalapítvány 
 Gyál Városi Népdalkör 
 Gyálért Alapítvány 
 Gyáli Képzőművészek Egyesülete 
 Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány 
 Gyáli Kertbarát Kör 
 Gyáli Kertvárosi Polgári Kör 
 Gyáli Muzsikáért Alapítvány 
 Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 
 Gyáli Ökomenikus Kulturális és Emberbarát Szövetség 
 Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete (Arizona Club) 
 Gyáli Szolgálat Alapítvány 
 Gyáli Védőnői Szolgálat "BABA-MAMA" klubja 
 Ifjú Szívek Közhasznú Alapítvány 
 Kertváros Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete 
 Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 
 Kovács István Pál Dalkör 
 Követ Alapítvány 
 Lakosságért Egyesület 
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 Micimackó és Barátai Gyáli Nagycsaládos Csoport 
 Nemzeti Fórum Egyesület Gyáli Szervezet 
 Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 
 Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 
 Obsitosok Kulturális és Szabadidős Egyesülete 
 ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub 
 Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 
 Rodostó Alapítvány 
 Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 
 Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
 Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület 
 Zenergia Multimédia-Modern Szakkörök a Fiatalokért Közhasznú Egyesület - GYÍK - 

Gyáli Ifjúsági Klub. 

Ahogy a felsorolásból is látszik, a civilek igen sok területen pezsdítik a város életét: többek 
között kulturális, oktatási, közbiztonsági, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi, sport 
és jólétvédelmi céllal alakították meg ezeket. A civil szervezetek jelentős száma azt jelzi, 
hogy a lakosság - érdeklődési körének megfelelően – szerteágazó tevékenységbe 
kapcsolódhat be a szervezetek tagjaként vagy rendezvényein. 

A civil szervezetek közül mindössze egyet, talán a legfiatalabbat emeljük ki rövid 
bemutatással (2011 májusában jött létre), mivel a legnehezebben megszólítható, 14-30 éves 
korosztályt célozták meg életre hívásával. „A klub elsődleges céljai között a 
közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltése szerepel, mely tevékenységek 
megvalósítását Gyál Önkormányzatával és Közösségi Házával szoros, szerves 
együttműködésben kívánja megvalósítani. A másodlagos cél olyan közösségi projektek 
kitalálása és megvalósítása, melyek elősegítik a fiatalok és fiatal felnőttek társadalmi 
aktivizálását, és önkéntes, társadalmi munkájuk révén segíthetik Gyál és vonzáskörzete 
lakosságát. A klub további céljai közé tartoznak a különböző, fiatalok számára rendezett 
programok, mint a különböző tanfolyamok (nyelvtanfolyam, DJ és zeneszerkesztő szakkör, 
videoszerkesztő szakkör), sportfoglalkozások, közös kirándulások” 
(http://dabasregio.hu/?p=9736). 

Külön kiemelhető a sportot középpontba helyező civil szervezetek köre, melyek a 
következők: 

 A-56 Postagalambsport Egyesület 
 APEX Optimista Sportegyesület 
 Duplo FC 
 Északi Őrjárat Túramotoros Klub 
 Gemini Team Lövészegylet 
 Gyál és Térsége Birkózók Sportegyesület 
 Gyál Sport- Horgász Egyesület 
 Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület 
 Gyáli Lovassport Egyesület 
 GYÁL-I Postagalambsport Egyesület 
 Integrál Motoros Klub Gyál 
 Lurkó Gyerekfoci Egyesület 
 Peremvárosi Horgászok Egyesülete 
 Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
 SANBON Kyokushin Karate Sportegyesület. 
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Mind a gyerekek, mind a fiatalok és a felnőttek a szó hagyományos értelmében vett sportolási 
lehetőséget, valamint számos hobbytevékenységet űzhetnek ezeknek az egyesületeknek az 
égisze alatt. 

A város részt vesz egy nemzetközi partnerségi programban is, a Comenius Régió1 pályázatán 
keresztül, amelyet az Európai Unió közoktatási pályázatainak koordinálásával a Tempus 
Közalapítvány támogat, témája a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás, a fiatalok 
munkavállalási esélyeinek növelése. A 2012 és 2014 között zajló program célja, hogy 
hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, 
illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános célt, mint a 
multikulturális környezetben történő tanulást, ami az európai állampolgárság sarokköve és a 
hátrányos helyzetű csoportok támogatását. További célja segíteni a régiók közötti 
tapasztalatcserét, illetve az országok regionális és helyi hatóságainak együttműködését. A 
pályázatban résztvevő közoktatási intézmények hazai részről (Gyál Város Önkormányzatának 
égisze alatt) az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola, az Ady Endre Általános Iskola, 
valamint a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós Általános Iskolák. A pályázatban továbbá közre 
kell működnie más típusú helyi intézménynek is, így az együttműködők köre az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárral bővült. Német részről a Felső-Bajor térség reáliskoláit 
felügyelő miniszteri megbízott, a térségben meghatározó bank (Arbeitskreis 
SCHULEWIRTSCHAFT Rosenheim) és munkaügyi hivatal (Agentur für Arbeit Rosenheim), 
a brannenburgi reáliskola (Staatliche Realschule Brannenburg), valamint az oktatás és a 
gazdasági szféra kapcsolatát erősítő egyesületek (Aktive Wirtschaftssenioren e. V.) vesznek 
részt a projektben.2  

Az eredmények minél szélesebb körű hasznosíthatósága érdekében törekedtek arra, hogy a 
résztvevő intézmények mindegyikéből legyen legalább egy személy, aki a 
projektmenedzsmentben dolgozik, és aki az utazásokból és a konkrét munkából is kiveszi 

eniusregio-gyal.hu/bemutatkozas/palyazat-bemutatasa).  részét (http://com

Kommunikáció 

Gyál város önkormányzata egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a lakossággal 
megfelelő legyen a kapcsolattartás. Az interneten régóta működteti honlapját, amelyet 
megújítottak, informatívabbá tették, de közösségi oldalakon is tájékoztatja az érdeklődőket. 
Fokozta a médiában való szereplését is (a William’s Tv szolgáltatja a helyi tévéműsorhoz az 
anyagokat, ezen kívül 2013-ban szerepeltek a Sport Pluszban, a Rádió 17-ben, a Rádió 
Dabasban, a Hatos Csatornán, valamint cikkek jelentek meg a Magyar Nemzetben) (az 
információk a 2013-ban tartott lakossági tájékoztató anyagából származnak). 

Környezeti he

Levegőminőség 

lyzetkép 

Gyál levegőminőségének helyzetét alapvetően a település agglomerációs jellege határozza 
meg. A kül- és belterületen elhelyezkedő gyáli üzemek, raktárak a főbb utak, autópályák 
közelében helyezkednek el, esetenként a lakóterületektől csak néhány száz méterre. A 
kialakuló légszennyező folyamatok meghatározó forrása a közúti közlekedés, ezen belül is az 

                                                 
1 A COMENIUS régió az Európai Unió COMENIUS programjának új, 2009 óta zajló akciója. Lehetővé teszi a 
kétoldalú, regionális szintű oktatási célkitűzések megvalósítását. A program révén a testvérvárosi, ill. régiós 
partnerségi keretek között zajló közoktatási- és az iskolai jellegű projektek és tevékenységek uniós támogatást 
kaphatnak. 
2 Korábban, szintén egy kétéves periódusban, egy hasonló Comenius programban vettek részt a város 
intézményei, akkor a magyar fél 45 000 eurós támogatásban részesült, amelynek jelentős részét az EU 
finanszírozta, a partnerek hasonlóak a most futóhoz, de annál szűkebb.  
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átmenő tehergépjármű forgalom. Bár Gyálnak megfelelő tömegközlekedési kapcsolata van a 
fővárossal (elővárosi vasút, BKV autóbuszjárat), ennek ellenére a közlekedés meghatározó 
módja a gépkocsi használat (Gyál Környezetvédelmi Programja, 2012-2017). 

Összefoglalva, megállapítható, hogy Gyálon a gépjármű közlekedés okozta levegőszennyezés 
a meghatározó, de a főútvonalak mellett kialakuló légszennyezettség könnyen hígul a 
meteorológiai hatásoktól függően, így a túllépések hatásterülete általában az út mellett 50 m-
en belül van (Gyál Környezetvédelmi Programja, 2012-2017). 

Ugyancsak a közúti közlekedés a fő forrása a zaj- és rezgésterhelésnek. Kedvező, hogy a 
lésű területek a lakott területektől távol helyezkednek el (Településrendezési 
3). 

legnagyobb terhe
eszközök …, 201

Vízgazdálkodás 

Gyál és tágabb környezete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású, 
valamint közigazgatási területe nitrát érzékeny területen fekszik. Gyál külterületén vízbázis-
védelmi védőterület van. A felszíni vizek befogadója a Gyáli 1. számú főcsatorna. A város 
déli részén találhatók a kavicsbánya tavak (KEOP Pályázat, 2013). 

A közüzemi ivóvízhálózatra bekapcsolt lakások száma évről évre nő, a hálózat hossza 
lényegében változatlan. Év közben egyre kevesebb a hálózatra kapcsolt lakások száma, amely 
egyrészt a kisszámú épülő lakással, másrészt a szolgáltatásban részesülő lakások magas 
arányának köszönhető (bár az ellátottság nem 100%-os) (7. táblázat). Az összes szolgáltatott 
víz mennyisége 2012-ben kiugrást mutat az utolsó öt év vonatkozásában, a háztartásoknak 
szolgáltatott víz mennyisége viszonylag egyenletes. 

Országosan az egy főre vetített éves víztermelés átlagosan 60 m3, a Közép-magyarországi 
régió viszont jóval efölötti értéket (75 m3/fő) mutatott 2012-ben (KSH, 2014). Ehhez képest a 
gyáli adatok sokkal kedvezőbbek: a városban az egy főre jutó összes felhasznált 
vízmennyiség 41,7 m3 évente, míg a háztartásoknak szolgáltatott 33,5 m3 (Települési adatok, 
2014). Ez a kedvező érték önmagában azonban félrevezető lehet, mivel a 2009-től tapasztalt 
csökkenés után 2012-re egy jelentősebb emelkedés következett be (lásd 25. ábra), amely az 
erőforrás-felhasználás tekintetében kedvezőtlen. Ebben szerepet játszhat az aszály jelenléte, 
súlyossága az adott években. A lakosság környezettudatosságának növelésével megelőzhető, 
hogy a vízdíjak csökkentése ne járjon együtt a vízfogyasztás emelkedésével. 

A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma a ’90-es években ugrott meg 
jelentősebben, azóta egyre csökkenő mértékű az évközi rákötések száma. 2012-ben 6 194 
lakás rendelkezett ezzel a szolgáltatással. A város egész területén megvan a lehetőség arra, 
hogy rákössenek a csatornahálózatra, ennek ellenére eddig még nem sikerült elérni a teljes 
rákötést. Ösztönző lehet a rákötésre a településen is érvényben lévő talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség. Mind a közcsatornán elvezetett összes, mind a háztartásokból közcsatornán 
elvezetett szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken 2009 óta. A településen elválasztó 
rendszerű csatornahálózatot építettek, amelynek hossza 2012-ben 108 km-t tett ki. A városból 
elvezetett szennyvíz gyakorlatilag teljes tisztításra kerül, mechanikai, biológiai és III: 
fokozatú tisztítás is megtörténik. A részletes adatokat a 8. táblázat mutatja. 

A közműolló fogalmát többféleképpen is használják, jelen esetben az ivóvízzel ellátott és a 
csatornahálózatra is rákötött lakások aránya közötti különbséget értjük alatta. A lakások szinte 
mindegyikét rákötötték az ivóvízhálózatra, 2012-ben 92, 4%-os volt az aránya, a 
csatornahálózatra viszont 76,3%-uk csatlakozott. A közműolló értéke kismértékben, de 
folyamatosan csökken, zárul, a vizsgált évben 16,1%-os volt (26. ábra). 

 

38 
 



7. táblázat Az ivóvízellátás jellemzői, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 116 117 117 117 100 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 
száma (db) 7283 7403 7403 7449 7505 

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 899 903 864 869 980 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 771 789 750 744 786 

Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db) 190 130 78 76 46 

Az egy lakásra vetített, háztartásoknak szolgáltatott víz 
mennyisége (m3) 105,9 106,6 101,3 99,9 104,7

Az egy lakásra vetített, összes szolgáltatott víz mennyisége 
(m3) 123,4 121,9 116,8 116,6 130,6

Forrás: TeIR, 2014 

 

 

 

 

25. ábra A szolgáltatott közüzemi víz egy főre vetített adatai, 2008-2012 
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Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján 
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8. táblázat A csatornázottság és a szennyvízhelyzet Gyálon, 2008-2012 

Forrás: TeIR, 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 5928 6043 6055 6131 6194 

Az év folyamán a közcsatornahálózatba bekapcsolt 
lakások száma (db) 159 115 27 46 63 

Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 707 752 564 522 533 

Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 842 891 671 624 643 

Közcsatornában tisztítottan elvezetett összes 
szennyvíz mennyisége (1000 m3) 842 891 671 624 643 

Közcsatornán elvezetett, III. tisztítási fokozattal 
tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3) 842 891 671 570 643 

Közcsatornahálózat hosszából elválasztó rendszerű 
szennyvízcsatorna hossza (km) 96 97 97 97 108 

26. ábra A közműolló adatai, 2008-2012 
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Közműolló
 

 

Talajadottságok 

Gyál a Duna-Tisza közi síkvidéken fekszik, talajára a futóhomok, homok jellemző, 
mélyebben durvább szemcsés talaj, agyag is található. 

A legjelentősebb talaj-terhelő folyamatok közül a szilárd települési és ipari hulladék-
ártalmatlanítás megoldottnak tekinthető, legalábbis ami a mélyebb rétegekbe szivárgó lerakói 
csurgalékvíz szennyezési kockázatát jelenti. Ugyanakkor a Gyáli kistérségben a szennyvizek 
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23%-a még mindig szennyvíz-csatornán kívül kerül ártalmatlanításra, ez számottevő 
kockázatot jelent a talaj és a felszín alatti vizek állapotára. Ennek megfelelően szükséges 
fokozottan figyelni és betartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet előírásait. A vízi közművek - vízellátás, szennyvízcsatornázás és részben a 
csapadékvíz elvezetés - megfelelő kapacitással egységes rendszerben épültek ki Gyálon. Gyál 
térségében a mezőgazdasági tevékenység nem jár az országos átlagot meghaladó mértékű 
műtrágya és peszticid használattal. 

Környezetvédelmi szempontból a laza, homokos talaj deflációs pusztulása jelenti a 
legnagyobb problémát, ennek megakadályozása, csökkentése érdekében mind a külterületi, 
mind a belterületi részek fásítása, zöld növényekkel történő beépítése a megoldás 

közök …, 2013). (Településrendezési esz

Hulladékgazdálkodás 

Gyálon a hulladékgazdálkodás – országos összehasonlításban – jónak mondható, szinte 
valamennyi háztartást bekapcsolták a rendszeres hulladékgyűjtésbe, ezen kívül évek óta 
lehetőség van a szelektív gyűjtésre is, amely azonban több változáson is keresztül ment. 
Kezdetben gyűjtőszigetekre vihették a lakosok a különböző hulladékfrakciókat, jelenleg pedig 
zsákos szelektív gyűjtést végeznek, havonta egyszer viszik el a zsákokat a háztartásoktól. Egy 
nyertes pályázat keretében ősztől az erre a célra kiosztott, 240 literes edényekben gyűjthetik 
majd a papírt, fémet, műanyagot (részletesen lásd később), és lehetőség lesz a zöldhulladék 
külön gyűjtésére is. A hulladékgazdálkodás adatait a 9. táblázat tartalmazza. 

Országos összehasonlításban az évente keletkezett hulladék mennyisége közepesnek 
mondható, és 2009-től kezdődően folyamatosan csökken, 2012-ben 280 kg/fő alatt maradt a 
mennyisége (27. ábra). Országos szinten 2012-ben magasabb volt az elszállított hulladék 
mennyisége, mint az azt megelőző évben (KSH, 2014), Gyálon nem ez a kedvezőtlen változás 
érvényesült, továbbra is csökkenés mutatkozik. A csökkenés hátterében több indok is 
húzódhat: a gazdasági világválság utáni takarékosabb életmód és a szelektíven begyűjtött 
hulladék mennyiségének fokozatos növekedése, amely a 2008. évi fél kg körüli értékről 2012-
re közel 5 kg/főre nőtt (28. ábra). Ugyanakkor a szelektíven gyűjtött mennyiség lényegesen 
elmarad az országos adattól, amelyben a hagyományosan gyűjtött mennyiség kb. a begyűjtött 
75%-át adja (KSH, 2014), míg Gyálon ez az érték 98% körüli, tehát a szelektíven gyűjtött 
mennyiség csak a begyűjtött hulladék töredéke (kb. 2%). Ezen jelentősen javíthat majd a 
2014-es fejlesztés (lásd alább). 

Gyálon a hulladékgyűjtési közszolgáltatást korábban az A.S.A. Magyarország Kft. 
biztosította. A jogszabályok értelmében (Ht. 81.§ (1), 94.§) hulladékkezelési közszolgáltatást 
2014. január elsejétől csak állami, vagy önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaság végezhet, ezért a közszolgáltatási szerződést felmondták, és a város 
önkormányzata a feladatok ellátására megalapította a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-t, amely 2013. október elsejétől átvette a közszolgáltatást (KEOP Pályázat, 
2013). 

A helyi idősek támogatásának különleges módját alkalmazzák a településen: 2012. január 1-
től a 75 évnél idősebbek szemétszállításának díját az önkormányzat átvállalta, így nekik nem 
jelent költséget. 

Minden év április 22-hez, a Föld Napjához kapcsolódóan tavaszi nagytakarítást szerveznek a 
városban (http://www.gyal.hu//posts/foeld-napja-2014-514.php). 
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9. táblázat A hulladékgazdálkodás legfontosabb adatai (2008-2012) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) 7357 8023 8023 8231 8123 

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) 7357 8023 8023 8231 8123 

A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 
mennyisége (tonna) 6261 7229 6747 6600 6450 

A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított 
települési szilárd hulladék mennyisége (tonna) 15 54 69 67 114 

Összes elszállított hulladék mennyisége (tonna) 6276 7283 6816 6667 6563 
Forrás: TeIR, 2014 

27. ábra Az egy főre vetített hulladék mennyisége (kg/év) 
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Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján 

A szelektív gyűjtés bevezetése a csomagolóanyagok 2012. évi CLXXXV. tv.-ben és a 
2005/20/EK direktívában meghatározott visszagyűjtési arányának és anyagában történő 
hasznosításának eléréséhez elengedhetetlen feltétel. Éppen ezért Gyál városának vezetése 
2013. nyarán pályázatot nyújtott be „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése - KEOP-1.1.1/C/13” címmel a 
települési hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, amelynek fő célja, hogy a lakossági 
szelektív hulladékgyűjtés általánossá válásával a 2020-ra előírt 50%-os papír-, műanyag-, 
üveg- és fémvisszagyűjtést elérhessék, valamint a zöldhulladék begyűjtésével a térségben 
kiépítésre került komposztáló kapacitás jobb kihasználtságát biztosíthassák.  

A projekt keretében minden háztartás egy 240 literes szelektív gyűjtőedényt kap, amely így a 
házhoz menő szelektív gyűjtést teszi lehetővé, valamint 700 házi komposztáló edényzetet is 
kiosztanak. Fejlesztik továbbá a begyűjtést tömörítőlapos gépjárművek beszerzésével is. A 
gépjárműveket logisztikai optamalizációs informatikai rendszerrel és RFID olvasóval, míg a 
beszerzésre kerülő, illetve meglévő edényzetet RFID TAG-gel látják el, a gyűjtés követése, az 
igénybevevők azonosítása és az igénybevétel tényének rögzítése érdekében. A projekt a 
lakosság számára 2014 őszén válik valóra, ekkorra tervezik az edények kiosztását, majd 
ezután (havi gyakorisággal) a begyűjtést. A Gyálon jelenleg üzemelő komposzttelepen lévő 
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komposztforgató berendezés 19 éves, műszaki állapota rendkívül leromlott, tartós üzemszerű 
működésre nem alkalmas, ezért egy új komposztforgató berendezés beszerzését is 
megvalósítják a projektből. 

 

28. ábra Az egy főre vetített szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége (kg/év) 
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Forrás: TeIR, 2014 adatai alapján 

Természeti értékek 

 

Gyál belterületén a közcélú zöldfelületek aránya csekély. A külterület meghatározó része 
szántóföldi művelés alatt áll, de erdőgazdálkodás is folyik. A település határától dél-nyugatra 
húzódik az érzékeny természeti területek hálózata, amely ökológiai jelentősége számottevő. 
Országos jelentőségű ex lege védett láp a Gyáli (1) csatorna Soroksárral határos területe, 
valamint az országos ökológiai hálózat része a Soroksári-Határ-dűlő, a Gyáli (1) csatorna és 
az M5-ös autópálya közötti terület, továbbá a Gyáli (1) csatorna teljes part menti szakasza. 
Gyál közigazgatási területén nem található sem védett természeti terület, sem Natura 2000 
terület, ez utóbbiból a legközelebbiek Ócsa és Dunaharaszti térségében találhatók (Gyál 
Környezetvédelmi Programja, 2012). Gyál tágabb környezetében kiemelkedő természeti érték 
a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület, az Ócsai Tájvédelmi Körzet, a 
Csévharaszti borókás Természetvédelmi Terület, valamint az Érdi Kakukk-hegy 
Természetvédelmi Terület (KEOP Pályázat, 2013). 

Gazdasági helyzetkép 

A vállalkozások jellemzői 

A kilencvenes évek elejétől kezdődően, az autópályák közelsége miatt a városba nagyobb 
üzemek, logisztikai központok települtek. Gyálon a vállalkozások száma folyamatosan 
emelkedik, 2012-ben 2567-et regisztráltak (29. ábra).  

A működő vállalkozásoknak kevesebb, mint 1%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban, 24% 
az ipar, illetve építőipar területén, míg 75% a szolgáltató szektorban, és ez az arány 2008 óta 
nem változott (30. ábra) (Települési adatgyűjtő, 2014). A vállalkozások túlnyomó többsége a 
kis- és középvállalkozások közé sorolható. A városban jelen lévő vállalkozások többsége 1-5 
főt foglalkoztat (KEOP Pályázat, 2013). 
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29. ábra A regisztrált vállalkozások száma Gyálon, 2008-2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014 

30. ábra A működő vállalkozások megoszlása (az összes működő vállalkozás %-ában), 
2008, 2010 
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Forrás: Települési adatgyűjtés, 2014 

Megjegyzés: 2008-tól változott a vállalkozások besorolási módja, ezért a korábbi adatokkal való összevetés nem 
lehetséges. 

31. ábra Az iparűzési adó nagysága (ezer Ft) (2007-2010) 
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Az önkormányzat évek óta arra törekszik, hogy a helyi munkákat helyi vállalkozások 
végezzék el. Ennek jegyében 2010 októbere óta 277 millió Ft megbízást a helyi vállalkozások 
kaptak, amelynek keretében részt vettek a piactéri térburkolat kialakításában, a járdák 
felújításában és építésében, a rendőrőrs kivitelezésében, a csatornabekötések kialakításában, 
valamint az oktatási intézmények javítási és felújítási munkáiban is dolgoztak (az információk 

ági tájékoztató anyagából származnak). a 2013-ban tartott lakoss

Turizmus, vendéglátás 

Gyálon a turizmus nem számottevő, mindösszesen egy kereskedelmi szálláshely, egy panzió 
található a városban, ahol összesen 40 fő elhelyezésére van lehetőség. 2008-hoz képest 
jelentősen nőtt a vendégek, viszont csökkent a vendégéjszakák száma (10. táblázat), 2012-ben 
35%-os kihasználtságú volt a panzió a statisztikai adatok alapján. Az 1000 lakosra jutó 
vendégéjszakák száma lényegesen alacsonyabb volt 2011-12-ben, mint a korábbi években. 

10. táblázat A kereskedelmi szálláshelyek és vendégek száma, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Panziók szállásférőhelyeinek száma (db) 40 40 n.a. 40 40 
Panziók száma (db) 1 1 n.a. 1 1 
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
(db) 7887 7183 n.a. 4728 5127 

Vendégek száma a panziókban (fő) 597 3592 n.a. 4338 4458 
1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken (fő) 

343,2 309,3 0,0 201,8 218,3 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

 

Villamosenergia‐ és gázellátottság 

A villamosenergia szolgáltatás infrastrukturálisan az egész településen rendelkezésre áll. A 
vizsgált időszakban az összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége gyakorlatilag nem 
változott, a háztartások részére szolgáltatott 2011-ig lényegében stagnált, 2012-ben azonban 
jelentősen visszaesett. A fogyasztók száma 8 500 körüli értéken mozgott az utolsó három 
évben (11. táblázat). Környezetvédelmi szempontból kedvezőnek tekinthető, hogy mind az 
egy fogyasztóra, mind az ezer lakosra jutó villamosenergia-fogyasztás nagyon enyhe, de 
csökkenő tendenciát mutat (32. ábra, 33. ábra). Ez az irány országosan is jellemző. A fajlagos 
gyáli adatok valamivel kedvezőbbek a kistérségi, a Pest megyei és a régiós értékeknél is, 
nagyjából az országos értékekhez közelítenek (REMEK, 2014).  

 

11. táblázat A villamosenergia szolgáltatás helyzete Gyálon, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000 
kWh) 53613 51766 52051 53043 52037

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 
mennyisége (1000 kWh) 28708 29291 29013 28774 24945

Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db) 8203 8259 8476 8507 8445 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 
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32. ábra Egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia mennyisége (ezer kWh), 2008-
2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján 

33. ábra Az 1000 lakosra jutó összes és a háztartásoknak szolgáltatott villamosenergia 
mennyisége (1000 kWh), 2008-2012 

2309
2206 2221 2258

2291

1236 1248 1238 1225
1098

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012

1000 főre jutó összes villamosenergia‐fogyasztás (1000 kWh)

1000 főre jutó háztartási villamosenergia‐fogyasztás (1000 kWh)
 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján 

 

Szintén jelentős csökkenés jellemzi a gázfogyasztást is öt év vonatkozásában, mind az összes, 
mind a háztartásoknak szolgáltatott mennyiségek tekintetében. A háztartási és az összes 
fogyasztó száma is évről évre kisebb 2009-től, bár a visszaesés nem jelentős (12. táblázat). Ha 
a fajlagos adatokat nézzük, szintén nagyobb mértékű csökkenő tendencia tapasztalható (34. 
ábra, 35. ábra). Ezek az adatok sokkal alacsonyabbak bármely térségi összehasonlításban 
(REMEK, 2014). Mivel nincs lényeges megújuló energia-hasznosítás a háztartásoknál, ezért 
ennek oka lehet a takarékosabb fogyasztás, de lehet az is, hogy a lakosság (a gazdasági 
világválság következményeként) más tüzelőanyagra, pl. fára, szénre is alapozza a fűtését, ami 
környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen. 
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12. táblázat A vezetékes gázszolgáltatás helyzete Gyálon, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége 
(átszámítás nélkül) (1000 m3) 17010 15380 15110 13962 13093

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások 
részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 
(1000 m3) 

13630 12726 12394 11342 10071

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 7449 7877 7986 7564 7509 
Összes gázfogyasztó száma (db) 7914 8156 8261 7889 7841 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

34. ábra Egy háztartási fogyasztónak szolgáltatott gáz mennyisége (m3), 2008-2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján 

35. ábra Az ezer lakosra jutó összes és háztartási gázfogyasztás (1000 m3), 2008-2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján 
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A város épített környezete 

A városképet „a települést átszelő 4601 jelű országos összekötő út (Kőrösi út) és a vele 
párhuzamosan futó hosszú utcák, valamint az ezekre merőleges keresztutcák sűrű hálózata 
határozza meg. A településszerkezet homogén, a terület nagy részét alkotó családi házas 
övezetet nem tagolják, illetve szakítják meg más jellegű közterületek” (IVS, 2009). 

A Kőrösi út és a vele párhuzamosan futó vasút szabályosan kettészeli a várost, fokozva a 
városrészek elkülönültségét, számos veszélyes forgalmi csomópontot és átjárót 
eredményezve. A közútnak és a vasútnak jelentős szerepe van a város életében, hiszen ez a fő 
kereskedelmi és közlekedési útvonal, de átmenő forgalma is jelentős. 

Nincs a településen lakótelep és a szó hagyományos értelmében vett iparterület. A 
kereskedelmi-gazdasági övezet folyamatosan fejlődik, jellege kialakulóban van. A város 
utóbbi éveiben épült középületeire a természetes építőanyagok (fa, kő, kerámia, üveg) 

dik a kertvárosias környezethez (IVS, 2009). használata a jellemző, amely jól illeszke

Lakás‐ és személygépkocsi‐állomány 

A 2011-es népszámláláskor felmérték a lakások komfortját és építési éveit is. Az adatok 
szerint a gyáli lakások 76%-a összkomfortos, további 18%-os komfortos, így a félkomfortos 
és komfort nélküli lakások aránya viszonylag alacsony, 5%-ot tesz ki. A szükséglakások 
aránya 1% (36. ábra). Az épületek kora igen változatos képet mutat, 49%-a 1980 előtt épült, 
ami viszonylag magasnak mondható. 1981-1990 között épült a lakások 16%-a, 1991-2000 
között 14%-a. A 2000-es években a lakások 21%-át építették (37. ábra). A koros épületek 
nagy száma ellenére, a településen sétálva viszonylag jó állapotban lévő ingatlanokat 
láthatunk, valószínűleg az itt élők folyamatosan felújítják a régebben épített házaikat. 

36. ábra A lakásállomány komfortfokozatainak megoszlása, 2011 
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Forrás: Népszámlálás, 2011 
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37. ábra A lakásállomány korának megoszlása, 2011 
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Forrás: Népszámlálás, 2011 

A városban a korábbi években lényegesen több lakás, illetve ingatlan épült, bár egy 
kismértékű növekedés látható 2012-ben az előző évhez képest. A kisebb építési kedvet jelzi 
az is, hogy az évek folyamán egyre kevesebb új építési engedélyt igényeltek a városban (13. 
táblázat). A szobák számát tekintve viszonylag jó (tervezett) életmódot tükröz az, hogy 
mindössze a lakások 8%-a egyszobás, a két-, három, illetve ennél több szobát magában 
foglaló lakások aránya hasonló, 30% körüli (38. ábra). 

38. ábra A lakások szobák száma szerinti megoszlása, 2012 
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Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 

13. táblázat A lakásépítés helyzete, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Az év folyamán családi házas formában épített lakások száma 
(db) 117 116 56 34 39 

Az év folyamán épített lakóépületek száma (db) 60 62 35 21 29 
Az év folyamán kiadott új építési engedélyek alapján 
létesítendő lakások száma (db) 195 73 51 34 27 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 
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A személygépkocsi-állomány jelentősen nem változott 2008 óta, inkább egy kismértékű 
csökkenés a jellemző. A hazánkban először forgalomba helyezett személygépkocsik száma 
drasztikusan visszaesett a gazdasági világválság hatására (ez országosan is jellemző), azonban 
a 2012-ig terjedő adatok egy újabb emelkedést jeleznek (14. táblázat). Az 1000 lakosra jutó 
személygépkocsik száma jelentősen csökkent a vizsgált öt évben, 2012-ben 337 személyautó 
jutott 1000 emberre (39. ábra), ami a 3,02-es gyáli családméretet alapul véve azt jelenti, 
átlagosan minden családban van egy autó. Az országos adatokban már 2012-ben egy 
növekedést láthatunk (REMEK, 2014). Az újonnan/első alkalommal forgalomba helyezett 
személygépkocsik száma a kistérségben minden térségi szinti adathoz képest alacsonyabb 
(REMEK, 2014). 

14. táblázat A gyáli személygépkocsi-állomány (2008-2012) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Személygépkocsik száma az év végén (db) 8187 8084 8007 7979 7918 
Magyarországon első alkalommal forgalomba 
helyezett személygépkocsik száma 2012 (db) 

401 129 121 168 238 

Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014  

39. ábra Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma Gyálon (2008-2012) 

325

330

335

340

345

350

355

360

2008 2009 2010 2011 2012

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (db)

 
Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 alapján 

Az információs társadalom jellemzői 

 

A statisztikák szerint 2012-ben a 8 123 lakás 65%-át kapcsolták be a kábeltelevíziós 
hálózatba. Az egyéni távbeszélő fővonalak száma is ebben az évben volt a legmagasabb, 
5 315 db. Az ISDN vonalak száma csökkenő (15. táblázat). Ha térségi összehasonlításban 
vizsgáljuk az 1000 lakosra jutó, internettel ellátott feladat-ellátási helyek számát a 
közoktatásban, megállapítatjuk, hogy mindenfajta összevetésben a Gyáli kistérség jelentősen 
alacsonyabb értékekkel rendelkezik (40. ábra). 
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15. táblázat Az információs társadalom néhány jellemző adata Gyálon, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 4416 5044 5190 5547 5287 

Egyéni távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal) (db) 4913 4062 4471 4593 5315 

ISDN vonalak száma (db) 426 398 412 386 260 
Forrás: Települési adatgyűjtő, 2014 
 
40. ábra 1000 lakosra jutó internettel ellátott feladat-ellátási helyek száma a közoktatási 
intézményekben (db), 2001-2009, 2010-2012 
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Települési infrastruktúra ellátottság 

rrás: REMEK, 2014 

Az igazi városi tájhoz elengedhetetlen a szilárd burkolatú utak és járdák megléte. Ezen a 
területen az utóbbi években jelentős fejlesztések történtek, a járdák esetében még mindig nem 
teljes körű a kiépítettség. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint, amelyet 2009-ben 
készítettek, „a belterületi utak teljes hossza 100,5 km, melyből 47,3 %, azaz 47,6 km volt 
kiépített. A 120,7 km gyalogút és járda tekintetében 49,7 km, azaz 41,2 % kiépített. Az 
önkormányzat pályázati és saját forrásból a földutak szilárd burkolattal való ellátását 
ütemezetten végzi, az utóbbi 3 évben 5 476 m út, illetve 1 922 m járda került kiépítésre, 
29 880 m hosszban útfelújítás és földútstabilizáció történt” (IVS, 2009). Azóta számos 
fejlesztés történt, több út és járdaszakasz is megépült, 2014-ben is fontos lépések történtek ez 
ügyben, főként a várost átszelő Kőrösi úton, ahol a vízelvezetést is megoldották. A 
mozgáskorlátozottak, gyerekkocsival közlekedők ma már könnyűszerrel eljutnak a főútra egy 
akadálymentesített, 2014-ben épült járdán keresztül azokból az utcákból is, amelyek a 
gépjárművek számára zsákutcák a Kőrösi út felé. A városkép tehát egy igen pozitív képet 
mutat, ugyanakkor ezek a fejlesztések még nem látszanak a 2012-ig tartó statisztikai 
adatokban (16. táblázat). Az elkövetkezendő évek feladata lesz a járdák kiépítésének, 
felújításának folytatása. Korábban az esővíz-elvezetés szikkasztással történt, ma már több 
helyen az ennek elvezetésére szolgáló művek kialakításra kerültek (pl. a Kőrösi úton). 
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16. táblázat Az úthálózat, járda adatai, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza 
(km) 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Önkormányzati kiépítetlen járda hossza (km) 94,0 64,1 64,0 56,1 56,1 

Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza (km) n.a. 42,2 42,0 41,7 41,7 

Önkormányzati kiépített járda hossza (km) 52,0 56,7 57,0 64,7 64,7 

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km) 48,0 91,0 91,0 91,9 91,9 

Önkormányzati kiépített út és köztér területe (1000 m2) 240,0 449,9 450,0 453,4 453,4

Forrás: Telepü

Megközelíthetőség, közösségi közlekedés 

lési adatgyűjtő, 2014  

Gyál kedvező helyzetben van a megközelíthetőség szempontjából, hiszen határában épült meg 
az M5-ös autópálya és az M0-ás autóút keleti szakasza, így közúton a tranzitközlekedésben 
kiemelkedő szerepet tölt be. Ez lehetőséget teremtett a gazdasági funkciók letelepedésére és 
bővülésére is, ennek következtében Gyál és a környező térség a gazdasági szuburbanizáció 
terepévé vált. Az M0 M6 és M5 közötti szakaszának korszerűsítése keretében kiváltásra került 
az M0-M5 közös szakasz, ezzel tehermentesítve a közlekedési dugóktól az M5 gyáli szakaszát 
(Településrendezési eszközök …, 2013).  

A közösségi közúti közlekedés meglehetősen fejlett, hiszen több nappali (55, 84E, 89E, 294E) 
és éjszakai (994) járat közlekedik a városban. Az 55-ös busszal a Boráros térre, a többi 
nappali járattal a Határ úthoz érkezhetnek az utazók (Településrendezési eszközök …, 2013). 
A tömegközlekedéssel lefedett településrészek a város döntő részét magukban foglalják, 
egyedül a város egyik szélső, az M5-ös autópálya felé eső részén lakóknak kell nagyobb 
távolságot megtenniük a busz elérése érdekében (lásd 41. ábra). 2014-től a közösségi 
közlekedés feladatait a Volánbusz Zrt. végzi. A vállalat az agglomerációs vonalakon új, 
alacsonypadlós, klimatizált buszokkal biztosítja az utazást. Az új járműveket csökkentett 
kibocsátású motorral szerelték fel, így a légszennyezés csökkenését eredményezi, és magas 
fokon biztosítja az akadálymentes közlekedést, mivel azt kihajtó rámpa is segíti (Gyáli Újság, 
2014a). 

A Kőrösi úton a Volán autóbuszjáratai is közlekednek, de csak Budapest irányába (a főváros 
felől más útvonalon érkeznek a városba). Gyálról reggel lehet eljutni Ócsára, majd délután 
vissza Dabasról Ócsa-Felsőpakony betérőkkel, s Gyálon keresztül Budapest-Népliget 
végállomásra (IVS, 2009). 

Gyál városán keresztül halad a Budapest-Lajozsmise viszonylatú vasúti közlekedés, a 
településen két állomáson szállhatnak fel a közlekedők. A MÁV 2020-2025 közötti időszakra 
tervezi a meglévő nyomvonal villamosítását és kétvágányosítását (MÁV: Budapest és 
környéke közlekedéshálózatának integrált fejlesztése uniós finanszírozású projectek 
felhasználásával, 2007-2025. év, Budapest 2006, in: IVS, 2009) Addig is mielőbb szükséges 
lenne a két megállóhely korszerűsítése, teljes körű felújítása, főként a Gyál-felső 
vasútállomásé. 
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41. ábra A város tömegközlekedési ellátottságának helyszínrajza 

 
Forrás: Gyál Város Közlekedési Koncepciója, tömegközlekedési ellátottsági helyszínrajz, 2013 
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A haránt irányú közösségi közlekedés sem a kistérségben, sem a környező településekkel nem 
megoldott. Szükséges lenne egy kistérségi pl. Volán buszjáratra, mely összeköttetést 
létesítene a Gyál, mint kistérségi központ és a többi település között. A különböző 
tömegközlekedési eszközök (vasút, busz) közti, valamint az egyéni és tömegközlekedési 
eszközök (P+R, B+R) közti átszállási lehetőségek, valamint a járművek tárolása nem 
megoldott a városban (IVS, 2009). 

Kerékpárút nincs a városban, annak ellenére, hogy a lakosság részéről lenne igény rá. 2006-
ban az Önkormányzat elfogadta a Kerékpáros Közlekedési Koncepciót, amelyben a kijelölték 

 gyűjtőút-hálózatot. Ennek fő gerince egy 5 km-es szakasz a Kőrösi út – Gyáli 
izsei vasút mellett futna (Településrendezési eszközök …, 2013). 

a kerékpáros
patak – lajosm

Adópolitika 

A helyi adópolitika célja az önkormányzat tervezhető, biztos bevételi forrásainak 
megteremtése. Jelenleg kétfajta helyi adót alkalmaznak a városban: építményadót (lakás és 
nem lakás céljára szolgáló építményekre) és helyi iparűzési adót ((Településrendezési 
eszközök …, 2013). 

A kistérségben viszonylag magas az adófizetők száma, köszönhetően az alacsony 
munkanélküliségnek és – remélhetőleg – a megfelelő adómorál következtében (42. ábra). 

Az adófizetők legfrissebb adatai szerint építményadót 388 magánszemély és 96 jogi személy 
fizet, iparűzési adó 134 magánszemélytől és 1183 jogi személytől folyik be, míg 
gépjárműadót 8065 magán- és 557 jogi személy fizet (Önkormányzati adatok, személyes 
közlés, 2014). 

 

42. ábra 1000 lakosra jutó adófizetők száma (fő) 

 

 

Fejlesztések a településen 

Forrás: REMEK, 2014 

Gyál városa a rendszerváltás óta igen jelentős fejlődésen ment keresztül az élet minden 
területén. A város vezetése rendkívül sok pályázatot nyert el, és ennek alapján számos 
beruházást valósított meg. Az alábbiakban a statisztikai adatbázisokban megtalálható 
információkat és a település önkormányzati dolgozóinak információi alapján tekintjük át az 
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utóbbi évek legmeghatározóbb fejlesztéseit. A 17. táblázat a 2004 és 2011 között elnyert hazai 
és uniós pályázatok rövid áttekintését adja a források és az összegek kiemelésével, míg a 18. 
táblázat a 20 legnagyobb összegű, 2007-2011-ben megvalósult, részben önkormányzati, 
részben a helyi vállalkozások által megvalósított fejlesztéseket mutatja be. Jól látható, hogy a 
városba különböző forrásokból összesen közel 4 milliárd Ft támogatás érkezett, de a 
fejlesztésekre 2004-2011 között több, mint 9 milliárd Ft-ot költöttek összesen. Az 
önkormányzat 2008-2010 között 1,1 milliárd forintnyi támogatásból három jelentős projektet 
valósított meg, amelyhez közel 500 millió önerőt is felhasznált. A 20 legnagyobb, gyáli 
vállalkozás által elnyert pályázatban összesen 1 milliárdnál valamivel magasabb összeget 
kaptak támogatásként, a megvalósításra pedig majdnem négyszer ennyit költöttek négy év 
alatt. 

2010-ben a városhoz tartozó Némediszőlőn csatornázást hajtottak végre (korábban nem volt a 
településrészen), összesen 140 millió Ft értékben. 2011-ben további 12,5 millió Ft-ot költöttek 
útépítésre és a szikkasztóárkok kialakítására (az információk a 2013-ban tartott lakossági 
tájékoztató anyagából származnak). 

2012-ben adták át a gyáli rendőrőrs új épületét. A közel 90 millió forintos beruházásnak 
köszönhetően korszerű, kétszintes épületbe költözhetett a 26 munkatárs. A Kisfaludy utcai 
épületet a város építtette helyi vállalkozók bevonásával, az őrsöt a településtől bérli a 
rendőrség. A mintegy 350 m2 összterületű épület az 1996 óta működő és mára rendkívül rossz 
állapotba került régi rendőrőrsöt váltotta ki (http://mno.hu/belfold/uj-epuletet-kapott-a-
rendorors-gyalon-1090920). 

Az Ady Endre utcában található Sportpályát modernizálták 2013-ban, amelynek keretében 
egy 500-550 fő befogadására alkalmas lelátót, valamint két streetball pályát alakítottak ki. 
Korszerűsítették a locsolórendszert, új, nagyteljesítményű fűnyírót szereztek be és 
megoldották a centerpálya őszi világítását is. A beruházásra 6 millió Ft-ot fordítottak. 

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 726.610.591 forinttal támogatta a 
KMOP-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése- c. 
pályázati felhívásra Gyál Város Önkormányzata által benyújtott KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 
azonosító számon regisztrált Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont 
rehabilitációja által c. pályázati dokumentációját (http://www.varosfejlesztes-
gyal.hu/beruhazas), amelynek eredményeképpen 2013-ra felépült a Kistérségi Szolgáltató 
Központ. Az intézmény akadálymentesített és lifttel is rendelkezik, a világítást és a fűtést is 
korszerű módon oldják meg. A területen parkolóhelyeket alakítottak ki, valamint az épület 
előtt közparkot létesítettek, amely nem csak esztétikailag növeli a városközpont értékét, de 
különböző rendezvényeknek is otthont ad. Az épületben található a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala (Helyi 
Esélyegyenlőségi Program, 2013).  

A város a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
számú „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú Gyál „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
címmel pályázatot nyert, melynek megvalósulásával a működő négy csoport megújult, a 
kiszolgáló helyiségek korszerűek lettek, valamint négy új csoportszoba, tornaszoba és modern 
só szoba került hozzáépítésre. A beruházással megduplázódott a fogadató gyermekek száma. 
A beruházás 2013 novemberére készült el. 

Az utóbbi években folyamatosan újítják fel és építenek járdákat. 2013-ban 8 km hosszan, 
10 500 m2 felületű járda készült el, amelyre 83 millió Ft-ot költöttek. Idén készült el a Vecsési 
út felújítása 750 m hosszban, ahol egy új gyalogátkelő helyet is kialakítottak. A város fő 
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utcája, a Kőrösi út, ahol teljes hosszban felújították a járdát, azt viacolor burkolattal látták el, 
valamint burkolt árkokat is kialakítottak. 

A következő nagyobb volumenű fejlesztés 2014. február 17-én kezdődött, amelynek célja a 
Városi Egészségügyi Központ felújítása. A korszerűsítés során az egész épület hőszigetelést 
kap, felújítják az egész tetőszerkezetet és nyílászáró-csere is történik. Az épület teljes 
egészében akadálymentesített lesz, kezdve a burkolatoktól egészen a rendelők és a mosdók 
megközelíthetőségéig, illetve az épületen kívül liftet alakítanak ki annak érdekében, hogy a 
mozgáskorlátozottak az emeleti rendelőkbe is eljuthassanak. Egy új informatikai rendszert 
üzemelnek be, amelynek részét képezi egy modern beteghívó szolgáltatás, továbbá azt 
tervezik, hogy az informatikai rendszert összekötik a gyáli lakosokat elsősorban ellátó Jahn 
Ferenc Dél-pesti kórházzal, melynek egyes elemei (pl. laborlelet lekérdezés) már működnek. 

A városkép egységesítése és a jobb tájékozódás érdekében új utcanév és házszámtáblák 
kihelyezéséről döntöttek. 2013-ban az utcatáblákat kihelyezték, összesen 2085 darabot, 2014 
nyarán pedig a házszámtáblákat is felszerelték az ingatlanoknál. 

17. táblázat Hazai és uniós támogatások Gyálon, 2004-2011 

Hazai támogatások 2004-2011 között 

Célkategória Projektek 
száma 

Támogatás 
(eFt) 

Költség (eFt) 

Műszaki infrastruktúra 6 909 998 1 158 816 

Környezetvédelem, környezetvédelmi infrastruktúra 1 24 884 35 550 

Egyéb, nem besorolható 1 12 770 24 558 

Kulturális örökség védelme 1 5 255 8 758 

Gazdaságfejlesztés 27 3 670 3 670 

Összesen 36 956 577 1 231 352 

Uniós támogatások, NFT I. 2004-2011 

Operatív Program Projektek 
száma 

Támogatás 
(eFt) 

Költség (eFt) 

Gazdasági Versenyképesség OP 23 488 238 1 615 065 

Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP 1 111 165 467 234 

Humán Erőforrás Fejlesztés OP 1 4 563 6 174 

Összesen 25 603 966 2 088 473 

Uniós támogatások ÚMFT 2007-2011 

Operatív Program Projektek 
száma 

Támogatás 
(eFt) 

Költség (eFt) 

Regionális OP-k 39 2 226 127 5 870 842 

Társadalmi Megújulás OP 3 84 277 84 277 

Államreform OP 1 18 400 20 000 

Környezet és Energia OP 1 17 883 25 548 

Összesen 44 2 346 687 6 000 667 

Forrás: TeIR, 2014 (adatok: hazai források: MÁK, OTMR, uniós források: NFÜ, EMIR) 
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18. táblázat A 20 legnagyobb összegű ÚMFT projekt Gyálon, 2007-2011 

A pályázó neve A projekt célja Támogatás 
(eFt) 

Költség 
(eFt) 

Gyál Város Önkormányzatának nyertes pályázatai  

Gyál Város Önkormányzata Gyál kistérségi szerepének erősítése a 
városközpont rehabilitációja által (2010) 

726 611 1 036 280 

Gyál Város Önkormányzata Gyál Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése (2009) 

18 400 20 000 

Gyál Város Önkormányzata Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Gyálon (2008) 364 168 520 241 

Összesen  1 109 179 1 576 521 

Gyáli vállalkozások nyertes pályázatai időrendi sorrendben 

2011 

Dohány Játékkészítő és 
Forgalmazó Kft. 

Csarnoképítés a Dohány Kft. Gyáli 
telephelyén 

20 654 59 012 

Irtó Trió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Technológiai fejlesztés a Kft-nél 
20 000 58 274 

Dabasi Ház Építőipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Eszközbeszerzés a Dabasi Ház Kft-nél 
19 960 66 534 

HUNGARO-PROJEKT 
Ingatlanforgalmazó Kft. 

Eszközbeszerzés a Hungaro-Projekt Kft-nél 
19 835 66 116 

Dohány Játékkészítő és 
Forgalmazó Kft. 

Termékfejlesztés a Dohány Kft-nél 
19 337 55 248 

2010 

A.S.A Magyarország 
Környezetvédelem és 
Hulladékgazdálkodás Kft. 

Munkavállalók képzéseinek támogatása az 
A.S.A Magyarország Kft-nél 62 576 62 576 

TRANZ-ORG 
Rendezvénytechnikai Kft. 

Csarnoképítés a Tranz-Org Kft-nél 
52 384 149 711 

WELL FÖLDMUNKA Bt. Eszközbeszerzés a Well Földmunka Bt.-nél 20 000 57 320 

KONTAKTPRINT Nyomdaipari 
Kft. 

Tecnológiai fejlesztés a Kontaktprint Kft-nél 
20 000 61 578 

Dohány Játékkészítő és 
Forgalmazó Kft. 

Fröccsöntő szerszámok beszerzése a 
Dohány Kft-nél 

19 531 55 820 
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2009 

FAKINCS Fafeldolgozó és 
Kereskedelmi Kft. 

Komplex technológiafejlesztés magasabb 
minőségű termék gyártása érdekében a 
Fakincs Kft-nél 

47 731 159 104 

Docu Tár Iratrendező és Tároló 
Szolgáltató Kft. 

A Docu Tár Kft. technológia-fejlesztéssel 
megvalósuló új telephely kialakítása Gyálon 

30 226 86 360 

2008 

Autóker Logisztikai, 
Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó 
Kft. 

Az Autóker Kft. komplex fejlesztése az M5-
Gyál Ipari Parkban (2008) 500 000 2 433 938 

POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező 
és Értékesítő Kft. 

Fokozott környezetvédelmi és 
egészségvédelmi követelményeknek 
megfelelő, hazai gyártású műgyanták 
kifejlesztése és piaci bevezetése 

68 894 137 787 

FAKINCS Fafeldolgozó és 
Kereskedelmi Kft. 

MAS 3 B típusú betonelem-gyártó 
berendezés beszerzése 

48 000 160 000 

BETONKOVÁCS Szolgáltató Kft. HYDROMAT HP III A típusú 
betonelemgyártó gép és kiegészítő 
berendezéseinek beszerzése 

35 100 117 000 

FA-FESTŐSzolgáltató Kft. Faipari gépek beszerzése 35 070 116 900 

Összesen a vállalkozások  1 039 298 3 903 278 

Mindösszesen  2 148 477 5 479 799 

Forrás: REMEK, 2014 

A településen rövid távon a következő fejlesztéseket tervezik, illetve indítják még az idei 
évben: 

 A Gyál-felsőn lévő MÁV-állomás felújítása, környezetének rendezése. 

 A Milleniumi Park funkcionális bővítése, fásítása. A parkban jelenleg egy játszótér 
van, ezen kívül asztalokat és padokat kívánnak elhelyezni, terveznek egy szabadtéri 
edzőhelyet, sakk- és pingpongasztalokat, szökőkutat. A parkon belüli közlekedéshez 
burkolt járdákat alakítanak ki. Az itt található emlékművet bekerítik. 

 17 buszmegállót/várót újítanak meg. 

Egy lakossági felmérés eredményei a fejlesztésekkel kapcsolatban 

A Gyáli Local Agenda 21 megírásához nem készült lakossági felmérés. Részben a 
fenntarthatóságot, annak egyes elemit is vizsgáló felmérés a településen az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (2009) kidolgozásához készült, itt azonban egy frissebb, ám nem 
kifejezetten ezzel a témával foglalkozó települési közvéleménykutatás hátterét és eredményeit 
mutatjuk be. 
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A felmérés elsődleges célja a lakosok ismeretének és elégedettségének feltárása volt a 
fejlesztésekkel és a képviselőkkel kapcsolatban. Itt csak a fejlesztésekre vonatkozó 
eredmények relevánsak. 

2014. január 20-30. közötti időszakban összesen 1218, 18 évesnél idősebb gyáli lakost 
kérdeztek meg négy kérdezőbiztos segítségével, valamint elektronikus formában. A 
lekérdezések a következő főbb helyszíneken zajlottak: Polgármesteri Hivatal (hivatali 
ügyintézés), Egészségügyi Központ – rendelő, Kultúrház – civil szervezetek összejövetelei, 
lakossági rendezvények, könyvtár, lakossági ügyfélszolgálatok, piac, Posta, gyáli honlap. A 
2011-es népszámlálás adatai szerint a korra a minta reprezentatív volt (a válaszadók 14%-a 25 
év alatti, 37%-a 25 és 45 év közötti, 32%-a 45 és 65 év közötti, míg 17%-a 65 évesnél idősebb 
volt). A legmagasabb iskolai végzettséget tekintve 20%-uk főiskolai vagy egyetemi 
végzettséget jelölt meg, a legnagyobb arányt a középiskolával rendelkezők adják (43%). 
Szakiskolát 22%-uk végzett, 15%-uk 8 általános vagy ennél kevesebb iskolával rendelkezik. 
A felmérésben résztvevők több mint fele 20 évnél régebben lakik a településen, 31%-uk 10 és 
20 év közötti ideje él itt, tehát elmondható, hogy viszonylag stabil lakossággal rendelkezik a 
város.  

Az egyik kérdésben arra voltak kíváncsiak, tudják-e az emberek, hány fejlesztés történt a 
városban az utóbbi időben. Az eredmények szerint a válaszadók majdnem fele alábecsülte a 
fejlesztések számát. Megkérdezték, hogy általában honnan értesülnek az emberek a városban 
történő beruházásokról, fejlesztésekről. A legtöbben a helyi újságot említették (35%), a gyáli 
honlapot 15%-uk jelölte meg, összességében pedig elmondható, hogy kétharmaduk közvetlen 
forrásból szerez tudomást ezekről. 

Ezután konkrét fejlesztéseket soroltak fel a kérdőívben, amelyek közül kiválaszthatták azokat, 
amelyekről tudtak. Az eredményeket a 43. ábra tartalmazza. A válaszadók több, mint 80%-a 
hallott a Városközpont megépítéséről. Közel azonos számú személy említette a Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár (859 fő), valamint az utak, járdák építését (856 fő), és ettől alig 
maradt le a piactér (833 fő), továbbá a Városi Egészségügyi Központ felújításának (831 fő) 
említése. Jellemző, hogy valamennyi, a kérdőíven felsorolt fejlesztésről hallott a 
megkérdezettek legalább 50%-a. 

Megvizsgálták, milyen fejlesztéseket szeretnének az emberek Gyálon, amelyre a válaszokat a 
44. ábra mutatja. Az igények elsősorban az épített környezettel kapcsolatos fejlesztéseket 
tükröznek. A legtöbben a Gyál-felsőn lévő MÁV-állomás épületének és környékének 
felújítását, rendbetételét tartanák fontosnak (844 említés), második helyre a közutak javítása 
került (786 megjelölés). Nagyon sokan jelezték az óvodák, iskolák fejlesztésének, valamint a 
járdaépítések szükségességét, a közvilágítás javítását. A fejlesztések közül egyedül a szelektív 
hulladékgyűjtés került be a lakossági vágyak, kívánalmak közé a környezeti területről. A 
településen élők régi vágya egy sportcsarnok megépítése, amelyet 680-an említettek. Érdekes 
módon, uszodát mindössze 54 ember szeretne. 

A válaszadók összességében a közutak fejlesztését, az óvodák és az iskolák fejlesztését tartják 
a legfontosabbnak. Gyál-felső MÁV állomás környékének korszerűsítésének fontossága 
ellentmondásos: kb. ugyanannyian tartják a legfontosabbnak, mint a legkevésbé fontosnak a 
felsoroltak közül. 
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43. ábra Az egyes fejlesztések ismertsége (gyakoriság, megjelölés) 

859

856

1006

679

831

642

729

833

619

Közösségi Ház és Városi Könyvtár …

Játszóterek fejlesztése

Városi Egészségügyi Központ felújítása

Óvodai intézmények fejlesztése

Új utcanév‐ és házszámtáblák  kihelyezése

Út és járda építése

Városközpont megépítése

Piactér felújítása

Bölcsőde fejlesztése

Melyik fejlesztésekről hallott?

 
Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga 

44. ábra A lakosság fejlesztési igényei (gyakoriság, említés) 

515

569

680

651

598

604

54

17

Óvodák fejlesztése és felújítása

Iskolák fejlesztése és felújítása

Sportcsarnok

Járdaépítések

Közutak javítása

Közvilágítás

Szelektív hulladékgyűjtés

Gyál‐felső MÁV állomás környékének 

786

844…

Uszoda

Orvosi rendelő/állandó szakellátás

Milyen fejlesztéseket szeretne?

 
Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga 

Felmérték azt is, mely fejlesztéseket tartják a legfontosabbaknak, amennyiben dönteni kell 
azok sorrendjéről. A 45. ábra szerint első helyre (270 feletti megjelöléssel) tették a közutak 
javítását, valamint az óvodák fejlesztését és felújítását. Hasonlóan sokan tartják elsődlegesnek 
a Gyál-felsőn lévő MÁV állomásnak és környékének korszerűsítését (222 említés). Az 
iskolák fejlesztését ugyan kevesebben tették a rangsorban az első helyre, de összességében az 
első négy helyen ugyanannyian jelölték meg, mint az óvodák hasonló beruházásait. Talán a 
legellentmondásosabb a sportcsarnok építésének sorrendi megítélése, ugyanis 177 fő tette az 
első helyre, viszont 215 a nyolcadikra. 

A válaszadók több, mint fele inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a városban 
történt fejlődéssel, ami az országos fejlődéssel való elégedettség több mint kétszerese.  
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45. ábra A fejlesztések preferencia-sorrendje 

Óvodák fejlesztése és felújítása

Iskolák fejlesztése és felújítása

Sport‐csarnok

Járda‐építések

Közutak javítása

Köz‐világítás

Szelektív hulladék‐gyűjtés

Gyál‐felső MÁV állomás környékének korszerűsítése

275

188

170

177

278

132

83

222

145

248

75

140

202

124

73

80

125

127

133

159

151

154

82

105

135

112

118

146

130

126

108

111

131

118

89

154

107

139

99

100

89

117

115

109

82

141

140

93

66

75

116

84

52

116

206

154

46

36

215

72

49

80

238

194

A fejlesztések  preferenciasorrendje

első (1) második (2) harmadik (3) negyedik (4)

ötödik (5) hatodik (6) hetedik (7) nyolcadik (8)

 

Forrás: A felmérés eredményeit összefoglaló Power Point előadás anyaga 
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Helyzetértékelés 

SWOTelemzés 

A gyáli helyzetkép alapján egy közös, a gazdasági, a környezeti és a társadalmi helyzetet is 
magában foglaló SWOT-elemzést készítünk, amely alapján fenntarthatósági javaslatainkat 
megfogalmazzuk. A táblázat egyes részelemeit igyekszünk minél tömörebben, esetlegesen 
több jellemzőt együttesen bemutató megfogalmazással leírni a jobb átláthatóság érdekében. 

46. ábra A társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetkép SWOT-elemzése 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Az intézményhálózat fejlett, járási központi szerep 
Magas foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség 
A főváros közelsége és a helyben letelepedett 
nagyvállalatok számos munkalehetőséget nyújtanak 
A településen az igényeknek megfelelő férőhellyel 
rendelkező bölcsőde működik 
Az óvodai férőhelyek száma kielégíti az igényeket 
Az általános iskolák száma és minősége megfelelő 
Az egyik általános iskola többedszerre elnyerte az 
ökoiskola címet 
A gyógypedagógiai oktatásra szorulók oktatása 
megoldott 
A településen zeneiskola működik, oktatói és diákjai 
aktív szerepet vállalnak a város életében 
Az egészségügyi ellátás szinte minden területen 
helyben biztosított, szakrendelések formájában 
A Városi Egészségügyi Központ felújítása, 
akadálymentesítése 
A településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működik 
HPV elleni védőoltást biztosítanak ingyenesen a 
fiataloknak 
A településen könyvtár és közösségi ház található 
A város számos díjat, kitüntetést alapított, amelyekkel 
erősödik az itt élők városhoz tartozása 
Jelentős számú és irányultságú civil szervezet 
tevékenykedik a városban 
A város nemzetközi kapcsolatai jók, több éves múlttal 
és jövővel 
A közműolló erőteljesen záródott 
A hulladékgazdálkodás fejlett, szelektív gyűjtés 
átalakulóban, a háznál gyűjtésre áttérés rövidesen, 
amikor a zöldhulladék kezelése is megoldódik. Az 
ezzel kapcsolatos lakossági hajlandóság növekvőben. 
Évről-évre nő a vállalkozások száma 
A településre érkező pályázati források összege magas 
A Városháza megépülésével erősödött a terület 
központi jellege 

A 100%-ban kiépített csatornahálózatra egy jelentős 
réteg nem kapcsolódott rá 
A laza, homokos talaj deflációja jelentős 
A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék 
mennyisége elmarad az országos átlagtól 
Az alternatív (megújuló) energiaforrások 
felhasználása rendkívül alacsony mind az 
intézményekben, mind a háztartásokban 
A járás települései közötti közlekedés lehetősége 
rendkívül korlátozott 
A város főváros felőli kapuja, a Gyál-felső MÁV-
állomás évek óta elhanyagolt állapotban van 
Nem biztosított a P+R utazási lehetőség, főként a 
vasúti közlekedés tekintetében 
A zöldterületek aránya alacsony 
A helyi szórakozási lehetőség korlátozott, a 
hétvégeken valamivel jobb 
Kevés a játszóterek száma, területi elhelyezkedésük 
kedvezőtlen 
A járdák sok helyen hiányoznak vagy rossz állapotban 
vannak 
A településen nincs egy nagyobb, zárt sportcsarnok, 
úszásoktatásra a fővárosba kell vinni a gyerekeket az 
uszoda hiánya miatt 
A meglévő parkok funkciószegények 
Számos, esetenként jelentős kiterjedésű területek 
parlagon hagyva 
A corsspálya kihasználatlan, elhanyagolt terület 
benyomását kelti 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A 30-39 éves korosztály a legnagyobb létszámú, a mai 
kor szellemében ez a korosztály vállal gyermeket 

Az M0-ás és M5-ös autópályák közelsége további 
cégek letelepedését segítheti elő 

Ugyancsak az autópályák jelenléte emelheti az 
ingatlanok értékét, valamint 

az idetelepülők számát 

Budapest elszívó ereje jelentős a munkaerőpiacon és a 
kulturális, szórakozási lehetőségek tekintetében is 

Magas az alacsony iskolai végzettségűek és 
jövedelműek aránya 

A halálozások száma magasabb az élveszületéseknél, 
csökkenő tendenciájú az élveszületések száma 

Egyre növekvő az öregedési index a településen 

A szellemi foglalkozásúak között nő a 
munkanélküliség 

A pályakezdő álláskeresők száma magas 

A felszín alatti vizek érzékeny besorolásúak, 
nitrátérzékeny területen helyezkedik el a település 

A helyi stratégiai dokumentumok célkitűzései 

2012-ben elkészült Gyál Környezetvédelmi Programja, amely a 2012-2017 közötti időszak 
legfontosabb teendőit foglalja össze, építve a rövid, környezeti elemenként sorra vett 
helyzetelemzési megállapításokra. A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) 
akcióprogramjainak megfelelően nyolc tematikus alprogramot alakítottak ki, melyek a 
következők: 

 A lakosság környezeti tudatosságának javítása, amely az önkormányzati dolgozók 
környezeti továbbképzésétől kezdve az erdei iskolákig, a médiában a 
környezetvédelem erősítését, valamint akciók szervezését is magában foglalja. 

 „Gyál a Földért”: energiatakarékossági és éghajlatvédelmi programok: elsősorban 
energiahatékonysági programokat és ezek népszerűsítését, valamint a közlekedési 
eredetű kibocsátások csökkentési lehetőségeinek javítását (tömegközlekedés 
összehangolása, kerékpározás növelése) jelentik. 

 Tiszta környezet – egészséges élet Gyálon: a környezet-egészségügyi alprogramban 
hangsúlyt kap a levegőminőségi adatok monitorozása, az allergén növények irtása, a 
zajszennyezéssel kapcsolatos feladatok, valamint az ivóvíz-minőségi adatok 
közzététele, az állati hulladékok gyűjtése, ellenőrzése.  

 Az „Élhető várost!” Gyál városképének, köztisztaságának javítása alprogramban 
célként szerepel a közparkok, játszóterek szépítése, fák ültetése, az országos „virágos 
város” versenybe történő bekacsolódás, hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése. 

 ”Természetesen Gyálon”: a gyáli élővilág és tájkép megóvása célok keretében a Jálics-
domb ősfáinak megőrzését, madáretetők kihelyezését és az ezzel kapcsolatos 
szemléletformálást nevesítették. 

 A „Gyermekeink közös kincse az ivóvíz” vízbázis-védelem, víztakarékosság Gyálon 
című alprogramban a fő cél a szennyvízelvezetések ellenőrzése, a jelenlegi 92%-os 
szennyvízcsatorna-rákötések 100%-ra növelése, valamint vízbázisvédelmi 
intézkedések szerepelnek. 

 A „Kerüljön a szemét a helyére!” Hulladékgazdálkodás fejlesztése Gyálon 
alprogramban javítani szeretnének az egyik legnagyobb problémán, az illegális 
szemétlerakás helyzetén, megszervezik a veszélyes hulladék, köztük a szárazelem 
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gyűjtését, valamint a Települési Hulladékgazdálkodási Terv kétévenkénti 
felülvizsgálatát tervezik. 

 A „Biztonságos Gyálért” Környezetbiztonsági alprogramban elsősorban a 
katasztrófavédelmi intézkedések jelennek meg. 

A fenti felsorolásból látható, hogy a jelenleg még aktuális környezetvédelmi problémák széles 
körét kívánják megoldani 2017-ig, amelyek többsége viszonylag kis beruházással, viszont 
annál több odafigyeléssel és a lakosság közreműködésével orvosolható. Ezek a tervek 
visszaköszönnek majd a javaslatokban is. 

2011-ben készült el a település Sportkoncepciója, amely 2014-ig tartalmazza a legfontosabb 
sportcélokat. Átfogó célja a település lakossága egészségének megőrzése, javítása, a rekreáció 
erősítése, valamint a sport segítségével a fiatal generáció megfelelő erkölcsi-fizikai nevelése, 
személyiségformálása. Minden általános iskola rendelkezik tornateremmel és az udvar is 
lehetőséget biztosít a mindennapi testnevelésre, ezen kívül egy sportpályája, ahol sokféle 
sporttevékenység űzető. A Sportkoncepció a 2011-2014 közötti időszakra a következő főbb 
célok megvalósítását tervezte: 

 sportcsarnok építése 

 a sporttal kapcsolatos civil szervezetekkel szorosabb kapcsolat, anyagi támogatás 
pályázat útján 

 a Sportpálya működésének és az összes, kiemelkedő sportág és sportolóinak 
támogatása elkülönített önkormányzati forrásból 

 az iskolai sportfoglalkozások növelése 

 kerékpárút fejlesztése 

 uszodaépítés érdekében pályázás 

 a sportra és az aktív turizmusra alapozva komplex szolgáltatások kistérségi (járási) 
kínálatának növelése. 

A Koncepció a kétévenkénti felülvizsgálatot tűzte ki célul. A fent említett nagyberuházások a 
következő években valósulhatnak csak meg. 

Ugyancsak 2011-ben készítették el Gyál város Közlekedési Koncepciótervét, amely hosszú 
távon biztosíthatja a lehetséges fejlesztések rendszerszemléletű megközelítését. A terv 
műszaki leírása igen részletes, így itt csak azokat a javaslatokat emeljük ki, amelyek vagy 
nem valósultak meg 2014-ig, vagy komolyan befolyásolhatják a város életét fenntarthatósági 
szempontból. 

 városi elkerülő utak, feltáró utak fejlesztése az átmenő forgalom jelentős csökkenetése 
érdekében 

 a város gyűjtőút hálózatának kialakítása a belső területek forgalomkorlátozó/lassító 
intézkedéseinek bevezethetősége érdekében 

 közúti csomópontok (körforgalom, elsősorban a külterületeken, jelzőlámpás 
forgalomirányítás, kisebb beavatkozások) a közlekedésbiztonság növelése érdekében 

 forgalomkorlátozás a város több utcájában (max. sebesség 30 km/h) 

 parkolóhelyek kialakítása, többek között a vasútállomások közelében a P+R 
közlekedés nagyobb arányú igénybevétele érdekében; ugyanitt kerékpártárolók 
kialakítása 
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 a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, elsősorban a környező 
települések irányába, kiemelten a Gyál-Lajosmizse vonalon 

 a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása járdák és gyalogátkelők építésével 

 a tömegközlekedés fejlesztése, a vasút kihasználtságának javítása 

 Nehézgépjárművek átmenő forgalmának csökkentése. 

A fent bemutatott javaslatok közül több is az élhetőbb, fenntarthatóbb város kialakítását 
szolgálják, ezért néhány hangsúlyt kap a fenntarthatósági programban is. 

Viszonylag újnak tekinthető a Helyi Esélyegyenlőségi Program, amely a 2013-2018-as 
időszakra fogalmaz meg fontos társadalmi célokat. Az alábbiakban csak címszavakban 
tekintjük át az ott megfogalmazottakat. 

 Munkaügyi Központ kirendeltség létesítése 

 ingyenes egészségügyi szűrések szervezése 

 gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése 

 bölcsődei férőhelyek bővítése, az egy védőnőre jutó gyermekszám csökkentése 

 új védőnői státusz biztosítása 

 rendszeres szakmai találkozók szervezése 

 ingyenes nyári táboroztatás biztosítása 

 felmérés készítése krízishelyzet esetén az elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan 

 családterápia ellátás biztosítása 

 családbarát munkahelyek felmérése a település intézményeiben 

 új ételszállító autó beszerzése 

 jelzőrendszeres készülékszám növelése 

 kórházból kikerült idős emberek egész napos ellátásának megoldása  

 szervezett előadások, tájékoztatók az időseknek, hogy ne váljanak áldozatokká 

 fogyatékos gyermekeknek fejlesztő intézménybe történő bejutása 

 akadálymentes környezet megvalósítása 

 a városban fogyatékkal élők foglalkoztatásának emelése. 

Gyál Város Gazdasági Program (2011-2014)-ját 2011-ben készítették és az idei évben 
zárul. Településfejlesztési politikájának főbb pontjai az alábbiak, melyek közül számos 
releváns a fenntartató fejlődés programjában is: 

 városfejlesztési prioritások: 

o környezetjavító fejlesztések (egészséges, tiszta település; vizeink jó kezelése; 
természeti értékeink jó kezelése; fenntartható termelés és fogyasztás 
ösztönzése) 

o környezetbarát energetikai fejlesztések (a megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése. 

 a gyáli kistérségi (járási) városközpont kialakítása 
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 közlekedésfejlesztés: közlekedési koncepció elkészítése és elfogadása (megvalósult), 
intermodális csomópontok kialakítása 

 Gyál-felső MÁV-épület felújítása 

 új rendőrőrs építése (megvalósult) 

 sportcsarnok építése 

 városmarketing 

 rekreációs központ és termálfürdő tervezése. 

 

A fenntarthatóságot (is) szolgáló országos stratégiai dokumentumok a gyáli 
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja megalapozásában 

2014 egy új fejezetet hozott a közép- és hosszú távú fejlesztési dokumentumokban is, hiszen 
egy új finanszírozási időszak indult a 2014-2020 közötti hét évre vonatkozóan. A korábbi 
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) 
helyett egy integrált dokumentumot dolgoztak ki, Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról címmel, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 1. 
számában jelent meg, és amelyet az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával 
fogadott el. 2014 augusztusa elején a kisebb térségi egységek (régió, megye) fejlesztési 
koncepciói még nem érhetők el nyilvánosan, ezért az alábbiakban az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban OFTK, illetve Koncepció) vonatkozó részeit 
tekintjük át, a szokásosnál kissé részletesebben. Az OFTK a 2014-2020-as 
programidőszakának fejlesztéspolitikája számára fogalmaz meg prioritásokat, de jövőképe és 
célrendszere 2030-ig terjed. A dokumentum azért is nagyon fontos háttéranyag a gyáli 
fenntarthatósági program kidolgozásához, mivel ez alapozza meg az Európai Bizottság és 
Magyarország között a 2014-2020 közötti uniós források felhasználására kötendő Partnerségi 
Megállapodás koncepcionális hátterét, a 2014–2020 közötti uniós források felhasználásra 
irányuló hazai operatív programok tartalmát, továbbá orientálja a hazai fejlesztési célú 
források felhasználását is, így a település jövőbeli pályázati lehetőségeit és pénzügyi forrásait 
is ez determinálja. 

Az OFTK közép- és hosszú távú, releváns gazdaság-, társadalom- és környezetstratégiai 
feladatai az alábbi táblázatban olvashatók. 
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19. táblázat Az OFTK közép- és hosszú távú, releváns gazdaság-, társadalom- és 
környezetstratégiai feladatai 

 Középtávú feladatok Hosszú távú feladatok 

G
az

da
sá

g-
st

ra
té

gi
a 

 a nagyobb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező gazdasági ágazatok támogatása 

 a szociális gazdaság támogatása, 
 a helyi gazdaság erősítése. 
 

 az innovatív, versenyképes, magas 
hozzáadott értéket előállító ágazatok 
hazai termelésre, kutatásra alapozott 
fejlesztése, 

 a szakképzési, felsőoktatási és 
felnőttoktatási háttér, a 
tehetségtámogatás rendszerének 
megteremtése, 

 a hálózati gazdaság és a helyi gazdaság 
erősítése. 

T
ár

sa
d

al
om

-s
tr

at
ég

ia
 

 a megélhetést, jövedelmet biztosító 
foglalkoztatási lehetőségek biztosítása, 

 a képzettségnek, készségeknek megfelelő 
foglalkoztatási lehetőségek biztosítása, 

 a foglalkoztathatóság fejlesztése, a képzésben, 
és foglalkoztatásban való részvételt segítő 
személyes szolgáltatások biztosítása, 

 a gyermekvállalást ösztönző környezet, 
 a kulturális értékekhez és szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása, 

 az egészségtudatos életformára nevelés,  
 minden életkornak megfelelő sportolás 

lehetőségének megteremtése, 
 a felnőttkori tanulási, tovább- és átképzési 

lehetőségek megteremtése, a digitális társadalom 
megteremtése, 

 az épített örökség és a műemlékek 
(örökségállomány) állapotának javítása, 
tudományos értékű helyreállítása. 

 a közszféra hozzáadott értékének 
növelése, 

 a közösségi értékek megerősítése, 
 az idősödés megfelelő kezelését biztosító 

szemléletváltás, 
 a szociális ellátórendszer átalakítása 
 a munkaerő-kínálat minőségének 

javítása, foglalkoztathatóságának 
növelése, 

 a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben tapasztalható 
aránytalanságok kiegyenlítése. 

K
ör

n
ye

ze
t-

st
ra

té
gi

a 

 az épített környezet értékeinek és a természeti 
erőforrások védelme, természet- és tájvédelem, 
környezetvédelem, örökségvédelem, a települési 
környezet védelme és élhetőbbé tétele, a 
kedvező táji adottságok megőrzése, a táj 
szerkezetének és karakterének kedvezőtlen 
irányú változásának lassítása, megállítása, 

 természeti erőforrásaink és ásványkincseink 
nemzeti kézben tartása, kiemelten a termőföld és 
a víz védelme, fenntartható használata, 

 az épített örökség fenntartható fejlesztése, 
 integrált, a vízkészlet megőrzését és 

fenntarthatóságát szolgáló vízgazdálkodás, 
 klímaadaptáció, negatív hatások csökkentése, 
 környezettudatosság növelése, az 

újrahasznosítást és a takarékos anyag-, energia-, 
illetve térhasználatot ösztönző szabályozás, 
szemléletformálás. 

 a fenntarthatóságot, az épített környezet 
és a természeti erőforrások mennyiségi, 
minőségi védelmét és a gazdasági 
versenyképességet, megélhetést, a 
foglalkoztatást és az önellátást 
egyidejűleg biztosító gazdasági 
tevékenységek és ágazatok fejlesztése, 

 szemléletváltás a vízgazdálkodásban, 
vízmegtartás, -pótlás és –elvezetés 
komplex, a gazdálkodással, 
tájszerkezettel összhangban történő 
működtetése, 

 energiatakarékosság, alternatív, megújuló 
energiára épülő helyi energiatermelési és 
ellátási rendszerek kiépítése, 

 az épített környezet értékeinek védelme, 
valamint az épített örökség erőforrásként 
való használata, 

 barnamezős beruházások szorgalmazása, 
 a fenntarthatóság elvrendszerét erősítő 

környezeti nevelési és szemléletformálási 
feladatok erősítése, 

 érték alapú település-, illetve 
városrehabilitáció, valamint innovatív 
városfejlesztés. 
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Nincs releváns középtávú feladat.  városhálózat és várospolitika, korszerű és 
minőségi életet biztosító városok,  

 városok és várostérségek átfogó, 
városhálózati együttműködéseken 
alapuló fejlesztések, 

 vidéki térségeink gazdasági és kulturális 
alapokra helyezett megújítása, város-
vidék kapcsolatok megújítása, 

 a vidéki térségek tehetséggondozó 
hálózatainak fejlesztése. 

Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030, 2013 
 
A Koncepció a jövőképet illetően a következőképpen fogalmaz:  

„Jövőképünk szerint 2030-ra az ország közel két évtizede fenntarthatóan fejlődik, a gazdasági 
teljesítményünk és a foglalkoztatás jelentősen bővül. Patrióta gazdaságpolitika mellett az 
ország gazdasági teljesítménye és GDP-je jelentősen nő, ami helyi és térségi szinten is 
fokozatos, mérhető életminőség javulást eredményez az alábbi célkitűzések megvalósítása 
révén: 

 Jelentős beruházások valósulnak meg, melyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez 
és tekintettel vannak a természeti erőforrások védelmére, valamint a környezeti 
fenntarthatósági szempontokra. Erős hazai ipar alakul ki, ami jelentős részben az 
itthoni kis- és középvállalkozások hálózatára épül, részben pedig a globális 
nagyvállalatok rendszeréhez kapcsolódik. 

 A gazdaság duális szerkezete oldódik, a hazai középvállalatok megerősödnek. 

 A környezetbarát közlekedési infrastruktúránk kulcselemei magas szinten kiépítettek, 
és állapotfenntartásuk megfelelően biztosított. Az infrastruktúra további, folyamatos 
fejlesztése hozzájárul a fenntartható jellegű gazdasági fejlődéshez. 

 Magas minőségű és széles körben elérhető oktatási rendszerünk versenyképes tudást 
közvetít, amivel hatékonyan hozzájárul a piacképes tudás és készségek 
megszerzéséhez, illetve a megszerzett képességek szinten tartásához és megújításához 
az életpálya során. 

 Az ország lakossága fizikailag és mentálisan is egészséges, munkaerő-piaci 
helyzetének megfelelően képzett. A munkaerő-piacon versenyképes tudással, 
képzettséggel, készségekkel rendelkezik, önmaga biztonságos megélhetését képes 
megteremteni. 

 A magas innovációs potenciálunk megfelelően szolgálja a gazdaság és a társadalom 
további fenntartható fejlődését” (i.m. 95. oldal). 

A közel 300 oldalas dokumentumban számtalan olyan cél fogalmazódik meg, amely Gyál 
esetében is releváns lehet, illetve szükséges ahhoz, hogy a város élhető, a kor kihívásaira 
választ adni tudó település legyen a következő évtized végén is.  

Az OFTK Pest megyét nagyon jó adottságokkal rendelkező területként jellemzi, Gyál, amely 
a főváros közvetlen szomszédságában helyezkedik el, feltétlenül részét képezheti az itt fejlődő 
metropolisztérségnek. A gazdaság összteljesítményét elsősorban a feldolgozóipar, a 
kereskedelem és a logisztika, az információs technológiák, a turisztika, a kulturális- és kreatív 
ipar határozzák meg a megyében (268. oldal). Komoly fejlődési lehetőségeket jelent a 
megyének az M0-ás körgyűrű és a repülőtér közelsége, amelyek Gyál esetében kifejezetten 
relevánsak. Kockázatot jelenthet a külső és belső közlekedési lehetőségek hiányosságai: Gyál 
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esetében elsősorban az utóbbi fedezhető fel, járási szinten. A fejlesztési irányokra három 
lehetőséget említ a dokumentum: 

 „A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, … befektetés-
ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, … az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi 
Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, … kiemelten építve a 
KKV szektorra.” 

 „Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések 
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosság 
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az 
esélyegyenlőség javítása.” 

 „A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest 
megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak 
jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése, kiemelten az 
elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. 
Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz 
régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti 
feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása” (i. m. 268. oldal). 

Összességében megállapítható, hogy a gyáli társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetkép 
SWOT-elemzése alapján kimutatható gyengeségek, lehetőségek, illetve az ezek alapján 
megfogalmazható javaslatok jól illeszthetők az országos dokumentum cél- és 
prioritásrendszeréhez. 
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Célok, javaslatok és indikátorok 

A főbb célok és az intézkedések kapcsolatrendszere 

A helyzetelemzés, majd a SWOT-analízis alapján elmondható, hogy Gyál egy igen erőteljesen 
fejlődő város, évről évre kézzel fogható fejlesztések valósulnak meg, néhány területen 
található csak probléma, igény, amelyet különböző időtávokon érdemes megvalósítani annak 
érdekében, hogy a városban élők száma gyarapodjon, és az itt élők igazi otthonuknak 
érezhessék a települést úgy, hogy a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek. 

Gyál város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának átfogó célja: olyan településfejlesztés, 
amely - a fenntartható fejlődés elveire építve - a környezeti és a társadalmi folyamatok pozitív 
irányú elmozdulását eredményezi a gazdasági tevékenységek támogatásával. 

Az átfogó cél megvalósulását négy közvetlen cél segíti: 

1. Élhető, kellemes lakókörnyezet kialakítása 

2. Magas fokú közösségi aktivitás elérése 

3. Ökológiai szempontokat figyelembe vevő településfejlesztés 

4. Fenntartható gazdasági környezet. 

Az 1. cél elérése érdekében a következő intézkedéseket javasoljuk: 

 a belterületi zöldfelületek arányának növelése, 

 a defláció csökkentése a külterületeken, 

 a település virágosítása, 

 sportcsarnok építése, 

 uszoda építése, 

 járdafelújítás és –építés, 

 játszóterek számának növelése. 

A 2. közvetlen cél elérését szolgáló intézkedések: 

 a civil szféra és a 

 a lokálpatriotizmus erősítése. 

A 3. cél elérésének intézkedései: 

 a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, 

 alternatív (megújuló) energiaforrások használata az intézményekben és a lakosságnál, 

 a köztéri parkok funkcióinak bővítése, 

 a járás települései közötti közlekedési összeköttetés javítása, 

 tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén, 

 a Liliom utcai óvoda felújítása, 
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 a Gyál határában lévő crosspálya funkcióinak bővítése, parkosítás, 

 a vasútállomásoknál P+R lehetőségek kialakítása. 

A 4. célt szolgáló intézkedések: 

 a Városháza közvetlen közelében szolgáltató városközpont kialakítása, 

 a helyi vállalkozók támogatása a helyi kivitelezési munkákkal, 

 az Ócsai Tájvédelmi Körzet bevonása a turisztikai célpontok közé. 

A környezettudatosság növelését mindegyik célnál megemlíthetjük, horizontális 
intézkedésnek tekinthetjük. 

A 47. ábra a célok és intézkedések összefüggéseit mutatja. A fekete nyilak a közvetlen 
kapcsolatokat, a pirosak a legfontosabb visszahatásokat jelölik. 

 



Gyál településfejlesztése - a fenntartható fejlődés 
elveire építve - a környezeti és a társadalmi 

folyamatok pozitív irányú elmozdulását eredményezi 
a gazdasági tevékenységek támogatásával 

 
Átfogó cél 
 
 
 
 
Közvetlen célok 
 
 
 
Intézkedések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. ábra A gyáli fenntartható fejlődés helyi programjának céljai, intézkedései és a főbb kapcsolatok, visszahatások 
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Részletes javaslatok a fenntartható város létrejöttéhez 

A következőkben a javasolt intézkedéseket a fenntartható fejlődés pillérei szerint 
csoportosítottuk, bár abból kilóg az „épített környezet” fejlesztésének külön kategóriába 
sorolása, így azonban markánsabban lehet ezeket a javaslatokat közvetíteni. Az egyes 
kategórián belüli célok és javaslatok összefüggenek/összefügghetnek más kategória céljaival 
is. Az egyes intézkedések ütemezését a 20. táblázat tartalmazza. 

Környezetvédelmi célú javaslatok 

Mivel jelenleg rendkívül alacsony a zöld területek nagysága, továbbá a városban több olyan 
helyszín is található, amely jelenleg kihasználatlan (pl. az egyik legnagyobb, a víztorony 
környéke, de a célterületek a kisebb, akár 100 négyzetméteres, jelenleg gondozatlan terek is 
lehetnek), ezeket érdemes a város szépítése és a biodiverzitás növelése, stabilizálása 
érdekében is zöldíteni. A Millenniumi Park fejlesztése kapcsán felmerült a biodiverzitást 
bemutató rész kialakítása a területen, pl. „bogárszálloda”, madárbarát rész, amely ötletet más 
parkokban is létre lehet hozni, esetleg tematizálva. Ez az odalátogatók természetvédelmi 
ismereteit növeli, ez pedig a környezettudatos cselekvések aktív gyakorlásának első lépése, 
feltétele. 

Ez a külterületeken is fontos lenne, hiszen a defláció elleni védekezés legjobb módja a 
növények telepítése, amelyre elsősorban a fásítás a megfelelő, hiszen az egész évben fedi, 
ezáltal védi a talajt a szél (és a víz) talajelhordó hatásától. 

Ahogy a helyzetelemzésből kiderült, a gyáli lakosság egyre nagyobb mennyiségű hulladékot 
gyűjt szelektíven, a közeljövőben megvalósuló KEOP-projekt még könnyebbé teheti a 
lakosságban meglévő hajlandóságot a hulladékfrakciók külön gyűjtésére, mivel minden 
háztartás külön gyűjtőedényzetet kap. A folyamatos tájékoztatással rövid idő alatt elérhető, 
hogy az összes olyan hulladék, amelyet újra lehet hasznosítani, elkülönítetten gyűjtsenek. 
Fontos azonban az is, hogy az emberek ne higgyék azt, hogy a szelektív gyűjtéssel már eleget 
tettek a környezet érdekében, és többre nincs is szükség; az oktatás-nevelésnek kulcsszerepe 
van abban, hogy a fogyasztás és a környezetterhelés közötti szoros kapcsolatot tudatosítsa az 
emberekben. Az önkormányzatnak időről időre érdemes kampányokat, tájékoztató 
előadásokat szervezni. 

Az egyik legnehezebb feladat a csatornahálózatra rá nem kötött lakosság meggyőzése a 
rákötésre, hiszen ebben elég kevés eszköz áll az önkormányzat rendelkezésére. A 
talajterhelési díj elvileg anyagilag is ösztönzi a lakosságot, mivel annak díja viszonylag rövid 
távon is lényegesen magasabb, mint a rákötés és a megnövekvő víz- és csatornaszámla 
összege. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a díjak behajtása. 

Mint számtalan más településen, Gyálon is lehetnek olyan háztartások, amelyek fúrt (ásott) 
kutakból vesznek vizet, ezzel ellenszolgáltatás nélkül használva és veszélyeztetve a felszín 
alatti vizeink mennyiségét és minőségét. Ezeket fel kell mérni és a problémát orvosolni kell. 

A környezettudatosságra nevelés részben az iskolákban történik, azonban sokat tehet az 
önkormányzat is ennek érdekében. A parkokban kialakítandó, biodiverzitást bemutató 
részekkel, esetlegesen kialakított tanösvényekkel, ezekhez kötött programokkal sokat segíthet. 
Mivel a környezettudatosság leginkább a tapasztalat révén emelhető, ismét a célzott akciók 
szervezését, versenyek rendezését javasoljuk. A diákok általában közvetítik a szülők felé az 
ismereteket, ha azonban rendszeres családi versenyeket rendeznek, akkor a szülők is 
közvetlenül tájékozódhatnak egy-egy környezet- vagy természetvédelmi témáról. 

73 
 



A megújuló energiaforrások nagyobb arányú használata az intézményekben és a 
lakosságnál egyaránt egy hosszú távú cél lehet. A városban a legfontosabb intézmények éppen 
felújítás vagy építés után vannak, azokon az utólagos kiépítés csak magas költségek mellett 
lenne megvalósítható, ezért ezek alkalmazását a jövőben építendő épületek esetében 
szorgalmazzuk. Jó alkalom lenne erre pl. a régóta áhított sportcsarnok, vagy még inkább egy 
uszoda esetében. Az intézményekben kialakított nap- vagy más, megújuló energiaforrást 
hasznosító létesítményt nyitottá kell tenni a helyiek számára abban az értelemben, hogy azt 
megtekinthesse a lakosság (időközönként kifejezetten ezek bemutatása nyílt napokon), ezzel 
kedvet adni a háztartásokban is ezek felszerelésére. Az önkormányzat másik eszköze lehet 
ennek népszerűsítésében pl. a lakossági hasznosításra kiírt pályázatok figyelemmel kísérése és 
erről a lakosság tájékoztatása az összes lehetséges kommunikációs csatornán keresztül (újság, 
TV stb.). 

A település virágosítását javasoljuk a nem magántulajdonban lévő területeken, többek között 
a passzív forgalomlassító eszközöknél (kútgyűrűknél). 

Társadalmi célú javaslatok 

Ezek a célok összefüggenek a társadalmi célú javaslatok némelyikével, például a parkok új 
funkciókkal történő bővítésével, valamint a crosspálya parkosításával és új tevékenységi 
lehetőségek megjelenítésével, amelyek pedig elősegítik a lokálpatriotizmus erősödését, 
hiszen a parkokba több látogató érkezik, az emberek helyben megtalálják a szórakozási 
lehetőségeket. Ugyancsak erősíti az emberek idetartozásának érzését a Gyáli-patak mentén 
kialakítható tanösvény, amellyel a helyi értékek, környezeti jellemzők ismeretét is 
bővíthetjük, valamint a helyi rekreációs lehetőségeket növeljük. Ehhez kapcsolható a 
sportcsarnok és egy uszoda megépítése, amelynek további hatásaként az egészséges 
fejlődést sem hanyagolhatjuk el. 

Tovább kell erősíteni a helyi civil szervezeteket, amelyhez az önkormányzat többirányú 
segítséget is nyújthat: (a) anyagi támogatással segítheti működésüket pályáztatás útján, (b) 
honlapján és egyéb formákban tájékoztathatja a lakosságot a civil szervezetek 
tevékenységéről, (c) erőteljesebben bevonhatja a civil szervezetek tagságát a helyi döntések 
megalapozásába. 

Az épített környezetre vonatkozó javaslatok 

Az utóbbi években az óvodák fejlesztése több intézményben is megtörtént, a Liliom utcai 
óvoda azonban a ’70-es években épült, állapota erősen leromlott, ezért felújítása rövid távon 
indokolt, így esélyegyenlőséget teremtve a város különböző körzeteiben élő kisgyermekek és 
szüleik számára. 

A Városháza és a Közösségi Ház közötti részen, három telek bevonásával egy üzleti, 
szolgáltató-központot alakíthatnak ki, amellyel egyrészt lehetőséget teremtenek helyi 
vállalkozók helybeni boldogulásához, másrészt erősödhet a terület központi jellege. 

A jelenleg is folyó járdafelújításokat és –építéseket ki kell terjeszteni a település egészére, 
amely fokozatosan, az anyagi háttér folyamatos megteremtésével párhuzamosan valósulhat 
meg. Különösen a város szélső részein kell ezt a tevékenységet erősíteni. 

A településen jelenleg is vannak játszóterek, azok területi elhelyezkedése azonban nem nyújt 
lehetőséget az összes településrészen élőknek azok könnyű elérhetőségére. Ezért érdemes 
olyan, kisebb szabad területeken is a játszótérépítésen gondolkodni, amelyek a város szélén 
helyezkednek el és jelenleg nincsenek parkosítva. A kisgyermekes szülők helyzetét nagyban 
megkönnyítené akár csak egy-egy hinta elhelyezése is. 
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20. táblázat A javasolt intézkedések, programok megvalósítási ütemezése 

Intézkedések rövid 
távon 

közép 
távon 

hosszú 
távon 

Környezetvédelmi célú javaslatok 

A város belterületein a zöldterületek arányának növelése  x x 

A város külterületén a defláció csökkentése  x x 

A szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, az ez irányú 
környezettudatosság növelése 

x x  

A lakosság ösztönzése a csatornahálózatra való rákötés érdekében x x  

A környezettudatosságra nevelés erősítése az összes általános 
iskolában és óvodában 

x x x 

A megújuló energiaforrások nagyobb arányú használata az 
intézményekben és a lakosságnál egyaránt 

 x  

A város további „virágosítása”, pl. a forgalomlassító műtárgyaknál 
(pl. a passzív forgalomcsillapító eszközöknél (kútgyűrű)) 

x   

Az illegális kutak felmérése, legalizálása x   

Társadalmi célú javaslatok 

A parkok „emberközelibbé tétele”, új funkciók megjelenítése a 
parkokban 

x   

A volt kistérségi, a jelenlegi járási települések közötti összeköttetés, 
közlekedési lehetőség javítása 

 x x 

Tanösvény kialakítása a Gyáli-patak mentén  x  

A sportolási lehetőségek javítása: sportcsarnok építése  x  

A sportolási lehetőségek javítása: uszoda építése   x 

A lokálpatriotizmus erősítése a lakosságban x x  

A civil szervezetek erősítése x   

Az épített környezetre vonatkozó javaslatok 

A Liliom utcai óvoda felújítása, korszerűsítése  x  

A városközpont központi, szolgáltató jellegének további erősítése  x  

A járdaépítések kiterjesztése a teljes településre    

A játszóterek számának növelése  x  

A város határában lévő crosspálya funkcionális bővítése, parkosítása  x  

Az állomásokon a P+R lehetőség kialakítása személygépkocsira, 
kerékpárra 

 x  

Gazdasági intézkedések 

A helyi vállalkozások további helyzetbe hozása x x x 

A közelben lévő (Ócsa) tájvédelmi körzet jobb turisztikai kiaknázása  x  
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Gyál határában, az M0-ás autópálya közelében található egy crosspálya, amelyet nagyon 
időszakosan és az évnek csak néhány napján használnak ki. Amennyiben itt is parkosítanának, 
„fitness”-teret, szabadtéri edzőpályát alakítanának ki, akkor a terület hasznosításának 
hatékonysága nőne, a helyiek helyben tartását növelné, és lehetőséget teremtene az egészséges 
életmód terjedésére is. 

A településen a közösségi közlekedés fejlett, ugyanakkor a vasút nagyobb arányú 
kihasználását tenné lehetővé, ha a két vasútállomás környékén elsősorban a környezetbarát 
közlekedés jegyében biztonságos kerékpártárolókat, valamint a személygépkocsiknak 
kulturált parkolási lehetőséget alakítanának ki a parkolj és utazz (P+R) jegyében. 

Gazdasági intézkedések 

Az önkormányzat eddig is igyekezte a helyi vállalkozásokat bevonni a beruházások, 
felújítások megvalósításába, ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni célszerű, akár annak 
kiszélesítésével.  

Gyál területén, illetve illetékességi területén nincs védett természeti érték, a járásban lévő 
Ócsai Tájvédelmi Körzet azonban érdekes és hasznos rekreációs célpont lehet a város 
lakosságának. Amennyiben javul a járási települések összeköttetése, a közlekedési lehetőség, 
úgy annak a gyáliak részéről is nagyobb turisztikai vonzereje lehet. 

A Local Agenda 21 a települések fenntarthatóbbá tételét célozza, amely csak a helyiek, a 
lakosság egyetértésével válhat igazán valóra. A tanulmány elkészítésének körülményei nem 
tették lehetővé a széles körű egyeztetést, az önkormányzat vezetőivel, munkatársaival ugyan 
folyamatos volt a konzultáció, azonban mindenképpen javasolható, hogy azt bocsássák 
társadalmi vitára, illetve a későbbiekben, ha alkalom nyílik a lakossági konzultációra, a célok 
bővíthetők, módosíthatók. 

Hatás és eredménymutatók, monitoring 

A fenntartható fejlődés helyi programjának célja, hogy egy településen átgondolt 
fejlesztésekkel megváltoztassa annak környezetét, a lakosok életminőségét. A kitűzött célok 
elérésének nyomon követésére, a bekövetkezett változások, a teljesítmény értékelésére 
szükség van, amely célt a monitorozás szolgálja. 

Az előrehaladás mérésére mérőszámokat, indikátorokat használunk, melyek időbeli alakulása 
tájékoztat bennünket számszerűen is az eredményekről. Az indikátorok a környezeti, 
társadalmi és gazdasági folyamatok elemzéséhez, a teljesítményértékeléshez és a 
döntéshozásnál is hasznos eszközök. A lakosság tájékoztatásában is fontosak, ezért a 
közérthetőség alapvető követelmény. További követelmény az indikátorokkal szemben, hogy 
egzakt, mérhető, elérhető, releváns, specifikus legyen és alkalmas legyen az eredmények 
mérésére. 

A legegyszerűbb azokat az indikátorokat választani, amelyeket a KSH is gyűjt, ezáltal a helyi 
értékek összehasonlíthatók bármilyen térségi szintű adattal, a megyeiekkel, országosokkal 
vagy akár nemzetközi szinten is. A gyűjtött mutatókból fajlagos értékek képezhetők, amelyek 
még mélyebb betekintést engednek a folyamatokba. Természetesen olyan indikátorokat is 
alkalmazhatunk, amelyek gyűjtését a KSH nem végzi, ezekre azonban külön figyelmet kell az 
önkormányzatnak fordítania. Talán a legproblematikusabb a környezettudatosság mérése. 
Ennek nyomon követésére érdemes néhány évenként felmérést végezni az iskolákban és a 
lakosság körében egyaránt. 
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21. táblázat A javasolt indikátorok 

 Indikátorok 2017 2022 2027 2032 

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma 
(db) 

    

Az összes elszállított települési szilárd hulladék 
mennyisége (t) 

    

A lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége (t)     

A zajszennyezés mértéke (dBA)     

A közüzemi ivóvízhálózat hossza (km)     

A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 
(db) 

    

Az összes szolgáltatott víz mennyisége (m3)     

Az összes, háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 
(m3) 

    

Az egy főre vetített, háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz 
mennyisége (m3) 

    

A közüzemi szennyvízcsatorna hossza (km)     

A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)     

Az összes elvezetett szennyvíz mennyisége (m3)     

A közműolló nagysága     

Az összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 
kWh) 

    

A villamosenergia-fogyasztók száma (db)     

Az egy főre jutó energiafogyasztás (MJ/fő)     

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 
m3) 

    

Az összes belterületi zöldfelület nagysága (m2)     

Az összes belterületi közút hossza (km)     

Az összes belterületi burkolt közút hossza (km)     

Az összes járda hossza (km)     

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
I 

Az összes burkolt járda hossza (km)     

77 
 



Az állandó lakónépesség száma (fő)     

Belföldi vándorlási különbözet (fő)     

Az élveszületések száma (fő)     

A halálozások száma (fő)     

A házi- és gyermekorvosok száma (fő)     

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a 
meglátogatottak száma (fő) 

    

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a 
meglátogatottak száma (fő) 

    

A nyilvántartott álláskeresők száma (fő)     

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)     

A munkanélküliek aránya (%)     

A foglalkoztatottak száma (fő)     

A közfoglalkoztatásban dolgozók száma (fő)     

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma (fő)     

Az óvodás gyermekek száma (fő)     

Az óvodai főállású pedagógusok száma (fő)     

Az óvodai férőhelyek száma (fő)     

A bölcsődei férőhelyek száma (fő)     

Az óvodák kihasználtságának mértéke (%)     

A bölcsődék kihasználtságának mértéke (%)     

Az általános iskolai tanulók száma (fő)     

Az általános iskolai főállású pedagógusok száma (fő)     

A könyvtárba beiratkozott olvasók száma (fő)     

A könyvtár könyvtári egységei (db)     

A kulturális rendezvények száma (db)     

A kulturális rendezvényeken megjelenők száma (fő)     

A játszóterek száma (db)     

A gyógyszertárak száma (db)     

A civil szervezetek száma (db)     

A civil szervezetek tagságának létszáma (fő)     

T
Á

R
S

A
D

A
L

M
I 

A bűncselekmények száma (db)     
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Az önkormányzati bevételek összesen (Ft)     

Az önkormányzati kiadások összesen (Ft)     

Az adóbevételek nagysága (Ft)     

Az összes felvett támogatás (Ft)     

A benyújtott pályázatok száma (db)     

A nyertes pályázatok száma (db)     

Az összes elnyert pályázati forrás (Ft)     

Az összes kifizetett önerő (Ft)     

A vállalkozások száma (db)     

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 

A kereskedelmi egységek száma (db)     
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Tárgy: Javaslat a „Gyáli Liliom óvoda 
felújítása” közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 3 épületben folytatja tevékenységét, melyek közül a két 
csoportot magában foglaló, 1970-es években épült épület állapota jelentősen leromlott, abban a biztonságos 
óvodai nevelési tevékenység a kor követelményeinek, és a hatályos előírásoknak megfelelő feltételei már egyre 
nehezebben biztosíthatóak. 
 
Az óvodai nevelés biztonságos és az igényeknek megfelelő ellátása érdekében szükséges a mindhárom épületet 
magában foglaló új koncepció kidolgozása. A csoportszobák, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, és a 
szintén az épületben található irodák megfelelő elhelyezésének megtervezésére a Képviselő-testület kifejezte 
szándékát és a 177/2014.(X.30.) sz. határozatában döntött is az engedélyezési terv elfogadásáról. 
 
Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges közbeszerzés kiírása a jövő év elején aktuális lesz, így 
szükséges a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Kun Krisztián Ügyvédi Iroda   Br. 1.800.000,- Ft 
2. Perfectus Kft.     Br. 1.270.000,- Ft 
3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. Br. 1.905.000,- Ft 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Perfectus Kft. ajánlatát és a „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú munkához szükséges 
közbeszerzések elvégzésére és szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő Br. 1.270.000,- Ft 
összegért. 

2. a fentiekre a 2015. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 

Gyál, 2014. november 11. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: Árajánlatok (3 db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzések lefolytatásában történő hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
közreműködésre árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
  
Gyáli Liliom óvoda felújítás építés kivitelezés, eszközbeszerzés 
 
Tanácsadói díj:  
Kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzés: 800 000 Ft + 27% ÁFA. 
Bútor és eszközbeszerzés: 200 000 Ft + 27% ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          dokumentáció előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          a dokumentációnak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások alapján /a 

Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 
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-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2014. november 11. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat 4601 j. Kőrösi úttal kapcsolatos 
telekalakításra 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A "Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által" tárgyú projekt részeként megvalósult a 
4601. j. főút (Kőrösi út) új nyomvonalának építése (19+282 - 19+754 km szelvények között), Csontos, Munkácsy és 
Vasút utcák felújítása, valamint a Kőrösi úton (4601. j. út, 19+047 - 19+827 meglévő nyomvonal) szervizút, kerékpárút 
és járda építési munkái. 
 
Az elkészült új útszakaszt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemelteti, a korábbi főközlekedési út pedig szervizútként az 
Önkormányzat üzemeltetésébe került, azonban szükséges, hogy a korábbi tulajdonviszonyok is rendezésre kerüljenek a 
kialakult állapotnak megfelelően, természetesen a Támogatási Szerződésben szereplőek figyelembe vételével. 
 
A beruházás az alábbi ingatlanokat érintette: 
4234 hrsz.-ú kivett országos közút, 4235 hrsz.-ú kivett közforgalmú vasút, 4236 hrsz.-ú kivett közterület. 
A korábbi, és az újonnan kialakítandó tulajdonviszonyokat az előterjesztéshez csatolt változási vázrajz szemlélteti. 
 
A fentiek megvalósításának pontos menetéről az érintett szervezetekkel több körben egyeztettünk, az ezek 
eredményeként kapott információk releváns részét a csatolt dokumentumok tartalmazzák. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján rendezni kívánja a 4601. j. út 4234, 4235, és 4236 
helyrajzi számú ingatlanjait, a 94/2013 munkaszámú változási vázrajz szerint, az alábbi fő változásokkal: 
a.) 4234 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/2, hrsz.-ra, melyből a 4234/1 hrsz. állami 
tulajdonban marad, a 4234/2 hrsz. kerül Gyál Város Önkormányzatának tulajdonába. 
b.) 4235 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/5, hrsz.-ra, mindkettő állami tulajdonban marad. 
c.) 4236 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül 4234/1, 4234/2, 4234/3, 4234/4, 4234/5 hrsz.-ra, melyből 4234/1 
állami tulajdonba kerül, 4234/2, 4234/3, 4234/4 marad Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában. 

2. a területrendezéshez szükséges eljárási díjakat, és az összes járulékos költséget biztosítja költségvetései 
terhére . 

3. felhatalmazza a Polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes 
körű lebonyolítására, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2014. november 3. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Mellékletek: Változási vázrajz 
  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása 
  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tájékoztatása 
  Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása 























 
 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a közvilágítási lámpatestek 
karbantartására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződés keretében 2014. augusztus 1. napjától 
2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízta a Csat.Vill Bt-t a közvilágítási eszközök  
(2100 db lámpatest) üzemeltetésével, nettó 1180.- Ft/lámpatest/év áron.  
 
Elképzeléseink szerint 2015-től közbeszerzésen kiválasztott üzemeltetővel kötöttünk volna hosszú távú 
szerződést, de időközben elindultunk a  KEOP-2014.5.5.0/K számon a „Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” című pályázatunk, melynek nyertessége esetén olcsóbban üzemeltethető rendszerünk lesz. 
 
Ezek miatt a 2015. évi karbantartásra három árajánlatot kértünk be. Megkeresésünkre kettő ajánlat érkezett, 
melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A kedvezőbb árajánlatot az Eurovill Kft. (Gyömrő, Táncsics M. u. 
110.) adta. 
 
A későbbiekben mind az energiavásárlást, mind pedig a karbantartást a közbeszerzésre irányadó szabályok 
szerint szükséges megpályáztatni.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

a) úgy dönt, hogy szerződést köt a Eurovill Kft.-vel (Gyömrő, Táncsics M. u. 110.) a közvilágítási 
lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti határozott 
időtartamra, nettó 1400.- Ft/lámpatest/év áron. 
 
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. november 06. 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
         

Diera Éva 
       Pénzügyi és Adó Iroda 
        irodavezető 







 

L U X  I N V E S T  2 0 0 0 

Beruházás- szervező, Mérnöki tervező és tanácsadó Kf t  

 

   
 
Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 102-104., Levelezési cím: 1119 Budapest, Bártfai utca 34.  

Tel.: 06-1/205-3717,  06-1/205-3718, Fax: 06-1/205-0418  lux01@t-online.hu, www.luxinvest2000.hu  

 
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője  
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Úr! 
 
Gyál Kőrösi út 112-114 
2360 

 
  Dátum:  2014 11. 06. 
Levélszám: 14-045-01 

 

Tárgy:    Gyál közvilágítási berendezések üzemeltetése 2015 évben 
                     Ajánlatkérés száma: 5281-15/2014 
 
Gyál város közvilágítási berendezéseinek üzemeltetésével kapcsolatos tárgyban megjelölt 
sorszámú Árajánlatkérésre a következő  ajánlat változatokat adjuk. 

 
1.1. Lámpatestek aktív elemeinek karbantartása és Gyál város területén, passzív    
       hibák  koordinálásával   2 munkanapos sötétcím időszak betartásával az Ajánlatkérői  
       igény szerint                      5 900 000,- Ft/év+ ÁFA  
 

     1. 2. Lámpatestek aktív elemeinek karbantartása és Gyál város területén, passzív    
       hibák  koordinálásával, ENERGIA törvény  Közvil. mellékletei szerinti javításai  
       időtartam szerinti sötétcím időszak betartásával: 
                                                3 900 000,- Ft/év+ ÁFA  
 
2. Általános szerződési  feltételek: 
2.1.      A Lux Invest 2000 Kft. MEKH által jóváhagyott általános üzemeltetési szerződés előírásai  
           szerint, az alábbiak szerinti eltérésekkel:        

                   2.1.1.     Szerződés kezdete: 2015 január 1.-2015 december 31. határozott időtartamra  
                                 érvényes! 
                   2.1.2..   Árváltoztatás mértéke és módosítása: a határozott idejű, 1 éves  szolgáltatási  
                                időszak alatt,  változatlan.     
      2. 2      A  határozott időtartamú szerződés lejárata előtt 2 hónappal, szerződő felek egymáshoz  
                  intézett irásbeli kezdeményezéssel további egy évi időtartamra meghosszabbíthatják.  
                  A meghosszabbított időszakban a szerződéses ár minimálisan a villamos technológíák  
                  szerelésére vonatkozó 2014 évi KSH adatok szerinti infláció mértéke szerint     
                  érvényesíthető. 
      2.3.      A Lux Invest 2000 Kft. nyertessége esetén a karbantartási feladatok elvégzéshez  
                 alvállalkozókat vesz igénybe. 
 
    Az Ajánlati árat 2015 november 18.-án 12 óráig tartjuk érvényben, a sürgősséggel kiküldött     
    ajánlatkérésnek megfelelően. 
 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

                                                                                                                                                              
                                                                                                        Pelle Ervin 
                                                                                                          ügyvezető 

mailto:lux01@t-online.hu
http://www.luxinvest2000.hu/


 
Tárgy: Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel fennálló szerződés 

meghosszabbítása feltételeinek kialakítására és a szerződés 
aláírására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a Magyar Telekom Nyrt., mint bérlő 2013. február 2. napján 
szerződést írt alá, amelynek értelmében a Magyar Telekom Nyrt. az Önkormányzat tulajdonát képező víztorony 
felületének egy részét bérbe veszi rádiótelefon bázisállomás létesítése céljából, 2.505.027 Ft/év bérleti díj 
ellenében.  

Ezen szerződés határozott ideig, 2014. december 31. napjáig tart. A közelgő határidőre figyelemmel Magyar 
Telekom Nyrt. megbízásából a Commenda Kft. levélben jelezte (melléklet szerint) a szerződés 
meghosszabbításának szándékát legalább 10 évvel, a távközlési szektort érintő többletelvonásokra tekintettel 
azonban a bérleti díjat csökkenteni szeretné, legfeljebb annak változatlan értéken tartása fogadható el számára.  

Mivel a bérbeadásból származó bevételre Önkormányzatunk számít, indokolt a szerződés meghosszabbítása, 
szükséges azonban a feltételek, elsősorban a bérleti díj vonatkozásában konszenzus kialakítása a felek között 
azzal, hogy szeretnénk elérni a bérleti díj emelkedését és nem tudjuk elfogadni annak csökkentését.  

Fentiekre tekintettel javasolom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy: 

- a víztorony területén létesített rádiótelefon bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés 
meghosszabbítása tárgyában, a szerződési feltételek kialakítása érdekében a Magyar Telekom Nyrt-vel 
tárgyalásokat folytasson azzal, hogy a szerződés meghosszabbítása esetén a bérlő által fizetendő bérleti 
díj a jelenleg fizetett bérleti díjnál kevesebb ne legyen, 

- a bérleti szerződés meghosszabbítását tartalmazó szerződést aláírja.  

       
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
 
 
Gyál, 2014. november 11. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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Tisztelt Rozgonyi Erik Úr, Címzetes Főjegyző! 

A Magyar  Telekom Nyrt.  jogelődje 2006. évben bérleti szerződést kötött a 
Gyál és Vidéke Vízügyi Szolgáltató Kft. rádiótelefon bázisállomás létesítése és 
üzemeltetése céljából a 3407 hrsz-ú ingatlan egy részén (víztorony) mely 
természetben 2360 Gyál, Névtelen téren található. A szerződés „újrakötésre” 
került 2012. február 23-án. 

Szerződő Felek a bérleti jogviszonyt 2014. december 31-ig határozott 
időtartamra hozták létre. 

A víziközmű tulajdonnal kapcsolatos jogszabályi változások miatt az 
Önkormányzat, a Víziközmű és Bérő Magyar Telekom Nyrt. 2013. február 2-án 
Megállapodást írt alá a bérbeadói jogutódlásról. 

A Megállapodás értelmében Bérbeadó Gyál Város Önkormányzata. 

A Magyar Telekom Nyrt. Gyál 4 kódnevű rádiótelefon bázisállomása  
szerződését a bérleti időtartam 2014. december 31-én történő lejárata miatt 
módosítani szeretné. 

A Magyar Telekom Nyrt. a bérleti időtartam hosszabbítása miatti Bérleti 
szerződés módosításával/megkötésével kapcsolatos akvizíciós feladatok 
elvégzésével a Commenda Kommunikációs Kft-t. bízta meg. (Székely: 1088 
Budapest, Rákóczi út 25; Cégvezető: Bíró Balázs) 

A  Magyar Telekom Nyrt. a szerződés időtartamát – legalább 10 évvel – 
szeretné meghosszabbítani; az aktuális bérleti díj: 2.692.826 Ft. 

Bérlő a távközlési szektort érintő többlet elvonások miatt a bérleti díj 
mérséklését, legrosszabb esetben is jelenlegi szinten tartását szeretné. 

A szükséges egyeztetések elvégzése érdekében jelen mail kézhezvétele után 
munkatársát keresni fogjuk. 

Üdvözlettel: 

Bíró Balázs 

Cégvezető                             



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Pápai Mihály polgármester úr 2014-ben is folytatta lendületes város- és közösségépítő munkáját. 
 
A 2014. évi bérmaradványokból lehetőség nyílik jutalom kifizetésére az önkormányzati intézményekben és 
bérmegtakarítás mutatkozik az Önkormányzatnál is, melynek terhére javaslom, hogy Polgármester urat 
háromhavi illetményének megfelelő összegű (523.500,-Ft*3), azaz bruttó 1.570.500,-Ft jutalomban részesítse a 
Képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) Pápai Mihály polgármestert bruttó 1.570.500,-Ft összegű jutalomban részesíti. 
b.) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét a 2014. évi bérmaradvány terhére biztosítja. 
c.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 
 
Határidő:  2014. december 15. 
Felelős:  Jegyző  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. november 3. 
 
           
 
 
 

Erős József  
          alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőinek 
jutalmazására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatát a Tisztelt Képviselő-testület a 
189/2010. (VIII.26.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat II. 1. sz. pontja szerint „A Társaság ügyvezetői (vezető 
tisztség viselői ) munkaviszonyának létesítése, módosítása illetve  megszüntetése, javadalmazásának (ideértve  
valamennyi díjazást, illetve juttatást) megállapítása, esetlegesen az Mt. 3. § (6) bekezdés szerinti szerződés kötése az 
alapítói jogokat gyakorló, egyszemélyi tag a Gyál Város Önkormányzat Képviselő testülete kizárólagos – át nem 
ruházható - hatáskörébe tartozik.” 
 
A Kft egy igen nehéz de sikeresnek mondható év nagy részén van túl. A korábban meglévő feladatai mellett jó 
színvonalon működteti az általános iskolákat is. Befejeződött az Egészségügyi Központ felújítása, járdaépítések, 
célegyenesbe fordultak a KEOP-pályázatunk közbeszerzései  stb. 
Zsigovits Gábor ügyvezető irányításával átvette a cég a Polgármesteri Hivatal, illetve az Kft. által működtetett 
ingatlanok takarítását. 
 
A Kft javadalmazási szabályzatában foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Donhauzer Ádám és 
Zsigovits Gábor ügyvezetők részére kéthavi munkabérüknek megfelelő összeg, azaz 1.000.000-1.000.000,- Ft, jutalom 
kifizetéséhez járuljon hozzá. 
A kifizetéshez szükséges forrás a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft megtakarításaként rendelkezésre áll, 
pótelőirányzatot nem igényel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője részére 1.000.000,- Ft, valamint 

Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére 1.000.000 Ft 
összegű jutalom kerüljön kifizetésre a Kft-nél keletkezett megtakarítás terhére.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2014. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. november 11. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda 
                  irodavezető 
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